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A PRODUÇÃO DOS AUTOANTICORPOS ANTI-RODS AND RINGS PELOS 
PACIENTES HCV DURANTE O TRATAMENTO COM IFN-&#945; E RIBAVIRINA 

Senobia Ccana Jancco; Wémeson Ferreira da Silva; Gerson Dierley Keppeke 

 
Email: senobiajancco2014@gmail.com 

 
Doenças autoimunes caracterizam-se pela perda de tolerância imunológica a antígenos próprios que afetam tecidos 
e órgãos. Sua infecção está associada com autoanticorpos dirigidos erroneamente às próprias células do corpo 
causando inflamação e lesão. O padrão de Imunofluorescência indireta em pacientes portadores de vírus da 
hepatite C (HCV) caracterizasse morfologicamente em bastões alongados de 3-10&#956m de comprimento e anéis 
de 2-5&#956; m de diâmetro. Neste estudo de revisão, realizou-se análise comparativa da produção científica sobre 
autoanticorpos anti-Rods and Rings (RR) em pacientes com HCV durante o tratamento com IFN-&#945; e 
ribavirina, frente a doenças autoimunes. Foram consultados artigos científicos dos últimos 5 anos em bancos de 
dados indexados, abordando os temas (autoanticorpos; autoanticorpos anti-Rods and Rings; resposta autoimune; 
anéis e bastões; RR; Enzima Inosina 5-monofosfato desidrogenase 2; Ribavirina; IFN-&#945;; ensaio de 
imunofluorescência indireta; alvos antigênicos; resposta virológica sustentada; Vírus da hepatite C). Anticorpos anti-
RR são detectados em pacientes com HCV submetidos a tratamento com IFN-&#945; + ribavirina. As enzimas 
IMPDH2 e CTPS são a chave na síntese de nucleotídeos GTP e CTP, e podem se agregar em estruturas RR 
identificados em certas lâminas comerciais de células HEp-2. Medicamentos induzem a formação de estruturas RR 
in vitro, mas somente os pacientes HCV tratados com IFN-&#945; + ribavirina desenvolvem anticorpos dirigidos 
contra as estruturas RR. Diferentes estudos abordam os autoanticorpos anti-RR e seus principais alvos 
moleculares, como a enzima IMPDH2. Majoritariamente os autoanticorpos anti-RR são induzidos pelo tratamento 
com ribavirina e IFN-&#945; administrado em pacientes com HCV, e o principal alvo dos autoanticorpos é a enzima 
IMPDH2, envolvida na síntese do nucleotídeo guanina, reconhecido pelo sistema imunológico como corpo estranho 
(autoantígeno) produzindo autoanticorpos contra as estruturas RR/IMPDH2. A formação das estruturas RR pode 
ser uma forma das células regularem as vias biológicas de síntese dos nucleotídeos GTP e CTP, fundamentais 
para o funcionamento celular. 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE SUSHI COMERCIALIZADO NA REGIÃO DA 

LIBERDADE – SÃO PAULO/SP 

Almerinda Alves dos Anjos Neta; Luana Tenório; Priscila Gomes Santiago; Enios Carlos Duarte 
 

Email: merinda.anjos@gmail.com 
 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a qualidade higiênico-sanitária de sushi comercializado no bairro 
da Liberdade, São Paulo - SP, no qual foi verificado a presença de coliformes termotolerantes, coliformes totais e 
bactérias mesófilas. Devido à grande concentração de estabelecimentos que comercializam o sushi na região da 
Liberdade e tendo em vista as condições higiênicas do sushi comercializado nestes restaurantes, decidiu-se 
concentrar a pesquisa neste bairro, onde a cultura e a culinária oriental predominam. Para a realização deste 
estudo foi escolhida a área da microbiologia, uma vez que pesquisas realizadas neste campo são importantes para 
o cotidiano da população, mensurando e determinado padrões e limites aceitáveis da presença de microrganismos, 
visando o bem-estar do ser humano. Para esse fim, foram analisados cinco restaurantes, escolhidos 
aleatoriamente, dos quais foram coletadas cinco amostras de cada, totalizando vinte e cinco amostras. Após a 
realização dos testes, obtiveram-se resultados dentro do limite aceitável estabelecido pela ANVISA, mostrando que 
o sushi comercializado naquela região está apto ao consumo. Em comparação com outros estudos realizados, foi 
possível notar que outros locais apresentaram resultados além do limite aceitável pela ANVISA em relação a 
coliformes termotolerantes. Essa variação pode indicar que a contaminação desse tipo de alimento está 
possivelmente ligada à higiene durante o preparo, manipulação ou ainda armazenamento do mesmo. 
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CARACTERIZAÇÃO DA MICROBIOTA INTESTINAL CULTIVÁVEL DE ROBALO 
FLECHA (CENTROPOMUS UNDECIMALIS) 

Bruno Souza Bonifácio; Maria Karolline dos Santos Ramos; Antenos Aguiar Santos; Wemeson Ferreira da Silva; 
Maria Jose Tavares R. Paiva; Katya da Silva Patekoski 

 
Email: bruno.trimund@gmail.com 

 
Dentre as espécies de peixes nativas existentes no Brasil, o Centropomus undecimalis (robalo flecha) destaca-se 
como uma das mais importantes economicamente. Estudos com esta espécie geralmente envolvem seus hábitos 
alimentares, distribuição, aspectos reprodutivos, dentre outras características, porém, dados sobre sua microbiota 
intestinal e sobre a ação de probióticos sobre a mesma são escassos. Este estudo teve como objetivos caracterizar 
a microbiota intestinal cultivável de robalos flecha e verificar a influência do probiótico Bacillus subtilis na ocorrência 
de bactérias ácido-láticas. Os peixes foram cultivados em tanques-rede na região marinha de Ubatuba-SP, 
divididos em 3 tratamentos com 4 réplicas simultâneas: 1 - tratamento controle, peixes receberam ração sem 
probiótico; 2 e 3 – ração adicionada de probiótico, nas concentrações de 5 e 10g de probiótico/kg de ração, 
respectivamente. O intestino de 26 exemplares juvenis (8 do tratamento 1; 9 dos tratamentos 2 e 3) foi macerado e 
suspenso em salina a 0,85% (1g:10mL), com 3 diluições seriadas. Em seguida, 100uL de cada diluição e 
tratamento foi semeado em duplicata no Man Rogosa Sharpe (MRS), para bactérias ácido-láticas e o tratamento 
controle foi semeado em Ágar sangue (AS), para microbiota total. As bactérias com morfologia diferente em cada 
meio, para cada tratamento, foram isoladas e preservadas. Foram isoladas 130 bactérias do AS, com média de 15 
(4-24) bactérias morfologicamente diferentes por peixe. Verificou-se 156 bactérias no MRS, com maior média (6,3; 
1-13) de bactérias com morfologia distinta no tratamento 2, comparando-se com os tratamentos 1 e 3 (média de 
4,3; 1-10). Os resultados indicam que a administração de 5g de Bacillus subtilis/kg de ração interfere na ocorrência 
de bactérias ácido-láticas intestinais de robalo-flecha, porém, testes complementares são necessários para 
confirmar este resultado. Experimentos posteriores serão realizados para a identificação de todas as bactérias, 
além da avaliação do potencial probiótico das bactérias ácido-láticas encontradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO INTESTINO DO ROBALO FLECHA 
(CENTROPOMUS UNDECIMALIS) 

Marcia Regina Santos Garcia; Juliane Nascimento dos Santo; Enios Carlos Duarte 
 

Email: mrsgarciabio@gmail.com 
 
Neste estudo, a porção final intestinal denominada reto, foi caracterizada morfologicamente e histoquimicamente na 
espécie Centropomus undecimalis, uma vez que a literatura não apresenta dados referentes a estes parâmetros e 
por se tratar de uma espécie de grande interesse comercial e de potencial para cultivos intensivos. Foram 
utilizados, 8 animais sem distinção de sexo. Amostras do reto foram coletadas, fixadas em formol, desidratadas em 
séries crescentes de etanol, diafanizadas em xilol, incluídas em parafina e secções de 5 µm foram submetidas aos 
seguintes métodos: hematoxilina – eosina (HE) e tricômio de NMC para análise morfológica e ácido periódico-Shiff 
(PAS) e Alcian Blue (AB) pH 2,5 e 0,5 para análise histoquímica. Em análise ao microscópio de luz, o reto 
apresentou-se constituído pelas camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa apresentou um 
epitélio prismático colunar simples (enterócitos), com presença de borda em escova eosinófila na porção apical, 
grande quantidade de células caliciformes, presença de leucócitos intraepiteliais, rodlet cells e uma lâmina própria 
constituída de tecido conjuntivo, fibras musculares lisas com eventual presença de infiltrado leucocitário e vasos. A 
submucosa se apresentou constituída por tecido conjuntivo frouxo e vasos sanguíneos. A muscular apresentou-se 
dividida em circular interna e longitudinal externa, com presença de plexos miontéricos entre as camadas e mais 
externamente. O método de Tricrômio de NMC, permitiu distinguir com clareza a intensa presença de colágeno na 
camada submucosa. Os métodos histoquímicos apresentaram positividade somente para células caliciformes. Pelo 
PAS foi demonstrado a presença de glicoproteínas neutras. O método combinado de PAS + AB pH 2,5 permitiu 
demonstrar a presença de glicoproteínas neutras e ácidas respectivamente, dentro da mesma célula. O método de 
AB pH 2,5 permitiu demonstrar a presença de glicoproteínas ácidas carboxiladas e sulfatadas, e o AB pH 0,5 
demonstrou a presença somente de glicoproteínas ácidas sulfatadas. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO RETO DO ROBALO FLECHA 
(CENTROPOMUS UNDECIMALIS) 

Juliane Nascimento dos Santos; Marcia Regina Santos Garcia; Antenor Aguiar Santos; Maria José Tavares Ranzani 
de Paiva; Wémeson Ferreira da Silva 

 
Email: juns.rio@gmail.com 

 
O interesse pelo estudo do intestino de teleósteos tem aumentado nos últimos anos. Isto se deve principalmente 
pela importância deste órgão no aspecto nutricional e de defesa do organismo. Neste estudo, a porção final 
intestinal (reto), foi caracterizada morfologicamente e histoquimicamente na espécie robalo flecha (Centropomus 
undecimalis). O interesse deste estudo se deve a ausência na literatura de dados referentes a estes parâmetros 
além de se tratar de uma espécie de grande interesse comercial. Foram utilizados oito animais sem distinção de 
sexo. Amostras do reto foram coletadas, fixadas em formol, desidratadas, diafanizadas, incluídas e secções de 5 
µm foram submetidas aos seguintes métodos: hematoxilina – eosina (HE) e tricômio de NMC para análise 
morfológica, e ácido periódico-Shiff (PAS) e Alcian Blue (AB) pH 2,5 e 0,5 para análise histoquímica. A camada 
mucosa apresentou um epitélio prismático colunar simples, com presença de borda em escova eosinófila, células 
caliciformes, leucócitos intraepiteliais, rodlet cells e uma lâmina própria constituída de tecido conjuntivo e fibras 
musculares contendo eventuais infiltrados leucocitários e vasos. A camada submucosa se apresentou constituída 
por tecido conjuntivo frouxo e vasos sanguíneos. A camada muscular apresentou-se dividida em circular interna e 
longitudinal externa, contendo plexos miontéricos entre as camadas. A camada serosa apresentou-se composta por 
uma fina camada de tecido conjuntivo. O método de Tricrômio de NMC permitiu identificar a presença de colágeno 
na camada submucosa. Pelo PAS observou-se glicoproteínas neutras nas células caliciformes. Pelo método 
combinado de PAS + AB pH 2,5 observou-se glicoproteínas neutras e ácidas respectivamente, dentro da mesma 
célula. Pelo AB pH 2,5 identificou-se a presença de glicoproteínas ácidas carboxiladas e sulfatadas e somente 
glicoproteínas ácidas sulfatadas pelo AB pH 0,5. Tais resultados contribuirão para uma melhor compreensão tanto 
das características morfológicas do reto como dos tipos de produção química realizados pelas células caliciformes 
do robalo flecha. 
 
 

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E CITOQUÍMICA DOS TIPOS CELULARES 
DO SANGUE PERIFÉRICO DO ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS 

UNDECIMALIS) 

Monica Leal Rezende, Priscilla da Silva Rodrigues, Antenor Aguiar Santos, Maria José Tavares Ranzani de Paiva; 
Wémeson Ferreira da Silva 

 
Email: monica88rezende@gmail.com 

 
Estudos hematológicos em teleósteos têm crescido grandemente nos últimos anos. Observam-se significativos 
avanços nesta área, com enfoque principalmente no diagnóstico de doenças que acometem estes animais. Neste 
contexto, o estudo de células do sangue periférico tem fornecido importantes informações sobre o estado de 
higidez destes vertebrados. Considerando a importância deste parâmetro, o presente estudo avaliou os aspectos 
morfológicos e citoquímicos das células do sangue periférico do robalo flecha Centropomus undecimalis, por se 
tratar de uma espécie economicamente importante e pela ausência destes dados na literatura. Foram utilizados 
seis espécimes, provenientes do laboratório de Piscicultura Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, e 
cultivados em tanques-rede na região marinha de Ubatuba, Estado de São Paulo. Para análise morfológica foram 
utilizados os métodos de Rosenfeld e Laür. Para o estudo citoquímico foram empregados os métodos do Ácido 
Periódico – Shiff (PAS) para detecção de glicogênio, Sudan Black B (SBB) para identificação de lipídeos e orto-
toluidina-H2O2 para detecção da enzima mieloperoxidase (MPO). Morfologicamente foram identificados eritrócitos 
maduros e jovens, trombócitos, neutrófilos, linfócitos e monócitos. Morfologicamente os eritrócitos maduros 
apresentaram formato esférico, oval ou elíptico, núcleo acompanhando a forma da célula. As formas jovens 
(reticulócitos) apresentaram-se esféricas ou ovais e citoplasma acinzentado. Estes reticulócitos, quando corados 
com o corante vital de Laür, apresentaram um precipitado de cor azul em forma de rede indicando a presença de 
ribonucleoproteína. Os trombócitos apresentaram forma elíptica ou esférica, núcleo acompanhando a forma da 
célula, citoplasma hialino ou discretamente acidófilo apresentando positividade para PAS. Os neutrófilos, 
geralmente esféricos, apresentaram núcleo esférico ou chanfrado, citoplasma claro ou contendo corpos basófilos e 
positividade para PAS, MPO e SBB. Os linfócitos apresentaram-se esféricos, com núcleo esférico discretamente 
intentado e citoplasma escasso, basófilo com projeções. Os monócitos foram esféricos ou ligeiramente irregulares, 
com núcleo chanfrado ligeiramente deslocado, citoplasma basófilo frequentemente vacuolizado. 
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CONTAGEM DE TROMBÓCITOS DO ROBALO PEVA CENTROPOMUS 
PARALLELUS SUPLEMENTADO COM BACILLUS SUBTILIS 

Felipe Constâncio de Araújo, Camila Carneiro Rodrigues da Silva, Antenor Aguiar Santos, Maria José 
Tavares Ranzani de Paiva, Wémeson Ferreira da Silva 

 
Email: constancio.araujo@bol.com.br 

 
Objetivou-se realizar a contagem de trombócitos do robalo C. parallelus, suplementado com B. subtilis, durante o 
ciclo sazonal. Foram estocados 5756 alevinos de robalo em 12 tanques-rede de (2 x 2 x 1.8) metros, na densidade 
de 26 peixes/m3, na região estuarino de Cananéia – SP. O delineamento experimental foi casualizado, com três 
tratamentos: ração sem a inclusão do probiótico (controle), ração com inclusão de 5g de probiótico por kg e 
tratamento com 10g de probiótico por kg. Os animais foram arraçoados duas vezes ao dia, sendo que os animais 
dos tratamentos de 5g e 10g receberam ração com probiótico a cada 7 dias (por pulso), durante um período de 16 
meses. Bimestralmente os animais eram anestesiados, o sangue caudal obtido para a realização das extensões 
sanguíneas e a contagem de trombócitos realizada. Os valores de trombócitos obtidos foram: outono – controle= 
5.1x104 ± 1.9x104/mm³, 5g= 4.0x104 ± 1.7x104 mm³ e 10g= 5,1x104 ± 2,3x104 mm³; Inverno: controle= 2,1x104 ± 
1,2x104 mm³, 5g= 3,3x104 ± 1,4x104 mm³ e 10g= 4,5x104 ± 3,2x104 mm³; primavera - controle= 1,9x104 ± 1,6x104 
mm³, 5g= 4,3x104 ± 3,2x104 mm³ e 10g= 3,3x104 ± 2,0x104 mm³; Verão: controle= 7,6x104 ± 7,0x104 mm³, 5g= 
4,6x104 ± 2,1x104 mm³ e 10g= 3,7x104 ± 1,0x104 mm³. Estatisticamente, somente os valores da contagem de 
trombócitos do grupo controle do verão se mostraram elevados em relação aos valores do grupo controle das 
estações de outono e inverno. Conclui-se que o probiótico não influencia na produção de trombócitos e que fatores 
ambientais sazonais interferem na produção de trombócitos em robalo peva, especialmente em períodos quentes 
do ano. 
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AUTOMAÇÃO E MONITORAMENTO DO GÁS MONÓXIDO DE CARBONO (CO) EM 
AMBIENTES CONTROLADOS USANDO ARDUÍNO 

Ademilton Marcelo da Cruz Nunes; Edmar Santos 
 

Email: miltinho_nunes@hotmail.com 
 
Os combustíveis fósseis têm sido consumidos a um ritmo cada vez maior na alimentação das máquinas e 
indústrias, a sua queima produz alguns gases prejudiciais como o monóxido de carbono (CO). O CO é considerado 
um poluente primário resultado da combustão incompleta, é um gás inodoro, incolor e tóxico. O CO quando inalado, 
causa falta de oxigênio e resulta em sérios problemas de saúde ou até a morte. Como forma de alertar o nível de 
CO o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de detecção do gás CO utilizando o circuito programável 
Arduino. A partir das leituras obtidas pelo sistema poderão ser tomadas algumas decisões, como o envio de 
mensagens SMS para um dispositivo móvel servindo de alerta das concentrações gasosa medida e acionar 
exaustores em um ambiente controlado. A metodologia seguiu a implementação a plataforma Arduino e 
equiparação do sensor de CO MQ-7, adição e implementação do Shield GSM/GPRS ao circuito para o envio de 
SMS, e elaboração de uma maquete, representando um ambiente controlado, acoplado com coolers (exaustores) 
acionado pelo sistema. O processo de equiparação do sensor MQ-7 para a unidade de medidas ppm (partes por 
milhão) seguiu as regras dadas pelo datasheet, variando as leituras com a presença de CO. Implementado o Shield 
GSM/GPRS ao circuito, este foi adicionado a maquete para que a partir das leituras feitas pelo sensor o Shield 
GSM/GPRS envie SMS ao mesmo tempo em que o sistema aciona os exaustores com variações do sentido de 
rotação. O processo de equiparação não foi concluído pela necessidade de equipamentos profissionais de 
detecção de CO, este possui um alto custo. O processo de automação foi finalizado com êxito, seguiu utilizando-se 
o aumento de tensão do sensor propiciando as automações. 
 

 
 
 
 

 

 

DEEP WEB – O LADO OBSCURO DA INTERNET 

Alann Kelly Pirchiner Perini, Vinícius Brito Silvestre, Ygor Parada Frazão; Alann Kelly Pirchiner Perini 
 

Email: alann.perini@unasp.edu.br 
 
Vivemos as novas tecnologias, assim como a expansão da internet, vista pela maioria das pessoas como um 
avanço enorme da humanidade, poucos percebem que existe um perigo muito grande que não pode ser visto com 
facilidade nem mesmo em plataformas de busca que requerem palavras-chave localizadas em sites e artigos desse 
lado obscuro da internet: a Deep Web. Consiste em um local propício a inúmeras ações delituosas e que impõe 
risco à coletividade. O trabalho presente tem por objetivo mostrar o contrário da ideia de que hoje tudo está 
disponível no meio digital, existem outras formas de busca de informação muito além do que é divulgado pelas 
mídias e que poucos indivíduos conhecem essas outras informações, também alertamos sobre os perigos da 
invisibilidade da Deep Web.Nos dias atuais com o avanço da tecnologia milhões de pessoas tem acesso a 
informação por meio de  computadores, cada vez mais pessoas tem computadores, notebooks, celulares, 
eletrônicos de forma geral que tem acesso à internet. Cada vez mais as pessoas estão conectadas, através de sites 
de notícias, redes sociais e outros, com acesso fácil a qualquer tipo de informação. Como existem pessoas com 
menos conhecimento digital acabam tendo uma exposição maior acessando de alguma forma conteúdos 
impróprios, fornecendo dados pessoais, bancários e outros.Aproveitando desse tipo de usuário ou até mesmo 
usuários com um certo conhecimento digital, temos as pessoas que procuram artifícios e artimanhas com sistemas 
e internet para invadir, roubar dados seja por meio de sites de relacionamento, mensagens que chegam por e-mail 
e outros meios, essas pessoas são chamadas de hackers.Mesmo que desconhecida do grande público, os poucos 
casos de que se tem conhecimento denunciam que a Deep Web merece mais atenção, sobretudo de juristas e 
estatistas, pois seu desconhecimento, obviamente, é a viga mestra que sustenta a invisibilidade e seus perigos. 
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PROJETO DE MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E VOO DE UM VANT – VEICULO 
AÉREO NÃO TRIPULADO 

Leandro Gumes Sarmento, Cristiano Lino Felicio; Cristiano Lino Felicio 
 

Email: leandrogumes@gmail.com 
 
Um tipo de veículo aéreo, conhecido como VANT (Veículo Aéreo não Tripulado), tem se tornado objeto de estudo e 
pesquisa no Brasil e no mundo. No segmento civil, estes veículos pesam poucos quilos e podem ser conduzidos via 
rádio controle com suporte de GPS. Muitas pessoas têm utilizado VANTs como equipamento de lazer, como apoio 
a operações de vigilância e monitoramento de áreas determinadas. Este trabalho realiza um levantamento dos 
principais itens para montagem de VANTs, bem como as diversas configurações e opções de voo manual e 
autônomo. O principal objetivo deste trabalho foi realizar a montagem e configuração de um VANT, para que o 
mesmo se locomova entre dois ou mais pontos de um mapa informado no sistema. Dessa forma, sem que haja 
qualquer intervenção humana, o VANT pode praticar a decolagem, o voo pelo mapa traçado, e fazer o pouso com 
toda a segurança requerida. Na elaboração do VANT, pesquisas sobre o funcionamento desses veículos foram 
realizadas. Essas pesquisas foram essenciais para arquitetar o equipamento físico, onde foram adquiridos 
separadamente o processador e demais peças utilizadas para construir o VANT. Na fase seguinte, foram estudadas 
e testadas as ferramentas da parte lógica, de software, que conduz o equipamento. Para o software, utilizou-se 
uma tecnologia conhecida como APM (Arduino PilotMeta), uma controladora de voo para a plataforma Arduino.  
Esta controladora pode ser usada em VANTs de asa fixa (aviões) e também em helicópteros tradicionais. A APM é 
um piloto automático, capaz de prover estabilização e navegação por coordenadas  GPS. Testes com o VANT 
montado foram realizados sobre o UNASP, com mapa delimitando a área da instituição. O VANT acopla uma 
câmera que envia imagens em tempo real para a base em terra, permitindo monitoramento do espaço. 
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ACOMPANHAMENTO DAS ENFERMEIRAS OBSTETRAS EGRESSAS DO CURSO 
DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 

Agatha Roberta Leite; Ivanilde Marques da Silva Rocha 
 

Email: agatha_rl@hotmail.com 
 
O momento da gestação e puerpério são eventos importantes na vida da mulher, processo que deve assegurar 
direitos e resgatar a subjetividade. Com enfoque no cuidado integral, as políticas públicas de saúde têm dado maior 
atenção na humanização de assistência durante o período gravídico-puerperal A assistência da enfermeira obstetra 
é imprescindível nos diversos cenários que envolvem ações de pré-natal, parto, nascimento e puerpério. A 
formação como especialista, tem sido cada vez mais reconhecida e incentivada pelo forte impacto na redução da 
morbimortalidade materna e neonatal.  O objetivo deste trabalho foi caracterizar a área de atuação das enfermeiras 
obstetras egressas do curso de pós-graduação em enfermagem obstétrica do Centro Universitário Adventista de 
São Paulo. Estudo de corte transversal de abordagem quantitativa, descritiva e exploratória, composto por 48 
enfermeiras obstetras egressas. Das 48 egressas participantes 25 (52,08%) atuam na área da especialidade, 7 
(14,59%) já atuaram e 16 (33,3%) nunca atuaram. Das que estão na ativa, 13 (27,08%) atuam em pré-natal, 18 
(37,50%) na assistência ao parto e 25 (52,08%) na assistência ao puerpério. Considerando que algumas possuem 
duplo vínculo, atuando em duas áreas simultaneamente. A enfermagem obstétrica está ganhando espaço de 
trabalho, pois desde então estudos revelam mudanças no paradigma da assistência prestada por essas 
profissionais. Sendo esta uma característica importante é necessário que reconheçam seu trabalho. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DO CRESCIMENTO BACTERIANO APÓS ANTISSEPSIA COM 
SOLUÇÃO ALCOÓLICA A 70% EM DOIS PROCEDIMENTOS DISTINTOS 

Erika Sousa de Jesus, Ketellen Pereira Rainat, Oswalcir Almeida de Azevedo 
 

Email: erika.sousajesus@gmail.com 
 
Introdução: Limpeza é a remoção mecânica de sujidade, realizada através de energia mecânica, química ou 
térmica. Seu objetivo é reduzir a carga microbiana, removendo contaminantes de natureza orgânica ou inorgânica. 
O desinfetante ou antisséptico ideal é aquele capaz de atuar instantaneamente sobre os microrganismos, 
característica que é encontrada no álcool etílico a 70%, um dos antissépticos mais utilizados na prática da 
enfermagem. Objetivo: comparar o crescimento bacteriano após antissepsia da fossa antecubital com solução de 
álcool etílico a 70% utilizando-se dois métodos de limpeza: com movimentos em vai-e-vem e com movimentos em 
sentido único. Métodos: Estudo quase experimental com abordagem transversal, no qual foram coletadas amostras 
de material da superfície cutânea pelo método swab, após antissepsia com álcool a 70%. Após semear o material 
em placas de petri com ágar nutriente e incubação em estufa a 37°C por 24-48 horas, realizou-se a leitura. 
Resultados: A contagem das colônias após incubação mostrou crescimento bacteriano diferenciado entre os dois 
métodos de antissepsia com menor número de colônias nas placas em que foi semeado material proveniente do 
local de antissepsia pelo método de fricção da pele com algodão embebido em álcool a 70% e movimentos em vai-
e-vem. Conclusão: Houve diferença atribuível ao procedimento utilizado. Métodos diferentes de antissepsia 
parecem resultar em diferenças na remoção das bactérias da pele. A antissepsia empregando solução alcoólica a 
70% resultou em melhor degermação da superfície cutânea utilizando fricção em vai-e-vem, quando comparada 
com o método em sentido único distal-proximal. Implicações para a enfermagem: o procedimento de antissepsia 
precisa ser mais amplamente estudado visando estabelecer protocolos com base nos achados das pesquisas. 
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AS COMPLICAÇÕES PERTINENTES A DENGUE O GRANDE PROBLEMA DE 
SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL 

Yeda Miyamae Franco, Aana Lúcia Moraes Leite; Flávia Aparecida Sales Sá; Maria Ferreira da 
Costa; Milene Pires de Moraes 

 
Email: yedajapa@hotmail.com 

 
A dengue é considerada um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, principalmente nos países 
tropicais e subtropicais, devido ao favorecimento do desenvolvimento e da proliferação do vetor Aedes aegypti, 
tendo uma alta taxa de mortalidade e morbidade entre adultos e crianças nos últimos tempos. No Brasil é hoje uma 
das doenças mais frequentes, pois atinge a população em todos os estados, e qualquer classe social corre o risco 
de contrair a doença. O vírus dengue apresenta-se em quatro tipos: Denv-1, Denv-2, Denv-3, Denv-4, a infecção 
por um deles confere imunidade especifica para o sorotipo causador da infecção. Suas principais complicações 
foram observadas de acordo com o estagio da doença o sistema neurológico, cardiovascular e níveis baixos das 
plaquetas, tendo suas formas a dengue clássica e a dengue hemorrágica, levando a pessoa ate mesmo a morte. O 
objetivo desse trabalho foi mostrar as complicações, os sinais e sintomas pertinentes a dengue, correlacionado 
como um problema de saúde pública. Trata-se de um estudo descritivo com base de dados (SCIELO) 
demonstrando as causas da doença, tipos, sua forma de transmissibilidade. A dengue tem sido um dos fatores 
primordiais em casos de notificações nas Unidades Básicas de Saúde, e devido seu alto índice de casos é 
realizado campanhas, palestras no combate e prevenção da doença, levando a conscientização da população e 
dos profissionais da saúde. Portanto, a dengue está fortemente relacionada com as variações meteorológicas 
influenciando seu vetor, sua incidência, e vem incentivando planejamentos de ações para a mobilização e controle 
da doença. 
 
 
 

 

 

 

 

 

ASSISTÊNCIA PEDIÁTRICA HUMANIZADA 

Enoque Garcia Moreira; Maristela Sath Camargo Hara; Regina Lúcia Herculano Faustino 
 

Email: enoque.gm@hotmail.com 
 
A infância é um período de extrema importância na vida de qualquer pessoa. É nessa fase que o indivíduo constrói 
sua relação com o próprio corpo e o mundo externo através de experiências pessoais, sociais e familiares. Durante 
seu desenvolvimento, as crianças podem vivenciar períodos de doença com hospitalização, que geram mudanças 
na vida diária dela, e desencadeiam comportamentos e sentimento de insegurança. Diante desse quadro, é de 
fundamental importância a criação de estratégias que irão amenizar o sofrimento dessas crianças. No estudo 
realizado, foi investigado os projetos de humanização voltados à assistência pediátrica na cidade de São Paulo, 
que são desenvolvidos no âmbito hospitalar, evidenciando a eficácia de ações no cuidado humanizado de crianças. 
Trata-se de estudo conduzido como trabalho de conclusão de curso de graduação. Foi realizada pesquisa de 
análise documental, do tipo exploratório-descritiva numa abordagem qualitativa, a partir da análise de projetos de 
humanização em pediatria, disponíveis nos sites dos próprios hospitais. A amostra foi definida por 6 projetos de 
ações de 3 Hospitais, baseada nos critérios: certificação de qualidade internacional e disponibilidade dos projetos 
nos sites das instituições selecionadas. Em cada projeto foi identificada a concepção de humanização adotada 
pelos hospitais e que norteou as seguintes ações: Viver o Brincar dentro do Hospital; Cão Terapia; Familiar 
Participante; Visita ampliada com direito ao acompanhante e Brinquedoteca.  Além disso, foram levantadas 
evidências científicas que validaram a eficácia dos projetos estudados. Concluiu-se que as ações humanizadas 
realizadas durante a internação contribuem para que a criança se sinta mais segura e encorajada, além de revelar 
uma melhora significativa na recuperação e aceitação do tratamento. A utilização de recursos terapêuticos e lúdicos 
são de grande relevância no tratamento de crianças, uma vez que estimulam suas funções neurológicas essenciais, 
decorrentes da afetividade e das habilidades psicomotoras. 
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ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO EXTRATO OLEOSO DA SEMENTE DO NIM 
(AZADIRACHTA INDICA), IN VITRO 

Bárbara Teles Batalha; Maria Fenanda Melo Lopes Ninahuaman 
 

Email: teles.barbara@hotmail.com 
 
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. As plantas vêm representando a partir do século XIX o recurso mais importante para o desenvolvimento 
de novos medicamentos. O Nim (Azadirachta indica) é muito utilizado no campo da saúde, não produz resíduo 
potencialmente tóxicos para o ser humano e ambiente. O objetivo do estudo foi avaliar a atividade antimicrobiana 
do extrato oleoso da semente do Nim (Azadirachta indica), in vitro. O extrato foi submetido a avaliação da atividade 
antimicrobiana usando o método da difusão em ágar pela técnica do disco. O teste foi feito frente às cepas de 
bactérias Gram positivas (Staphylococcus aureus), Gram negativas (Escherichia coli) e Fungos (Cândida albicans). 
O resultado obtido através desse estudo, mostra que o extrato oleoso do Nim (Azadirachta indica) nas 
concentrações testadas (20mg/mL) não apresentou atividade frente aos microrganismos testados. Assim, os 
resultados obtidos encorajam a realização de novos estudos com esta espécie 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 microrganismos, visando uma possível aplicação através 
dos métodos naturais na enfermagem. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDADE DE AUTOCUIDADO, ESTILO DE VIDA, QUALIDADE DE VIDA E 
RELIGIOSIDADE/ESPIRITUALIDADE DE UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES 

Emily Müller Reis; Larissa Giovanna da Silva; Elisabete Venturini Talizin; Leslie Andrews Portes 
 

Email: emilymreis@hotmail.com 
 
Os universitários são suscetíveis à mudanças de comportamento que podem impactar em sua saúde. O objetivo foi 
avaliar se há relação entre a capacidade para o autocuidado (AC), estilo de vida (EV), qualidade de vida (QV) e 
religiosidade/espiritualidade (R/E) de universitários ingressantes. Todos os instrumentos foram coletados 
eletronicamente: Escala Revisada para a Avaliação da Agência de Autocuidado (ASAS-R), Questionário de Estilo 
de Vida FANTASTICO, Questionário de Qualidade de Vida (WHOQOL-Bref) e a Escala de Religiosidade da Duke – 
DUREL. Em 13 dos 15 itens mais de 50% dos estudantes referiram serem capazes para o AC. Em 19 dos 25 itens 
de EV os sujeitos exibiram bom EV. Em 18 dos 26 itens de QV, mais de 44% dos universitários avaliaram como boa 
a QV. Mais de 68% dos indivíduos exibiram bons escores R/E. Os coeficientes de correlação de Pearson (r) foram: 
QV x EV: r = 0,59 (P < 0,001), QV x R/E: r = -0,26 (P = 0,050), QV x AC: r = 0,27 (P = 0,037) e EV x R/E: r = -0,35 
(P = 0,006), indicando fracas a moderadas correlações. Foi concluído que entre os universitários estudados, os 
escores de QV, EV, R/E e de capacidade para o AC foram bons a muitos bons. A capacidade para o AC se 
correlacionou somente com a QV e essa correlação foi fraca. 
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CARACTERÍSTICAS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM “PROCESSOS 
FAMILIARES DISFUNCIONAIS”: PERSPECTIVA DO FAMILIAR DE USUÁRIO DE 

DROGAS ILÍCITAS 

Debora da Silva Oliveira; Glauce Aparecida de Oliveira Andreoli Grangeia; Ivone Corsi da Silva 
 

Email: debora.s.olyveyra@gmail.com 
 
Introdução: A droga acomete mais jovens, cerca de 3,9% das pessoas, com idade mínima de 15 anos, consumiram 
maconha pelo menos uma vez em sua vida. Pesquisas apontam o Diagnóstico de Enfermagem Processos 
Familiares Disfuncionais identificado pelo enfermeiro através de uma atenção sistematizada. Metodologia: Este é 
um estudo transversal de abordagem quantitativa e qualitativa descritiva exploratória, foi realizado entrevistas com 
familiares de usuários de drogas ilícitas, maiores de 18 anos, que não estava vinculado a um grupo de apoio e ter 
descoberto ter um membro/familiar usuário de drogas a mais de seis meses. Resultado: Obteve-se 39 
características definidoras específicas do Diagnóstico de Enfermagem ‘Processos Familiares Disfuncionais’ nas 
respostas de familiares de usuário de drogas ilícitas, divididas em 18 características comportamentais, 8 
características de papéis e relacionamento e finalizando com 13 características de sentimentos. Discussão: O uso 
abusivo de drogas prejudica a família como um todo, nas repostas obtidas encontramos indicadores clínicos que 
facilita o trabalho do enfermeiro na intervenção dos mesmos, podendo fazer o diagnóstico com mais propriedade. 
Conclusão: A característica definidora comportamental identificada é abuso de drogas (100%), já a característica 
definidora de papéis e relacionamento apontada é falta de habilidades necessárias para relacionamento (100%). O 
relato de sentimento de incompreensão é a característica de sentimentos destacada pelas respostas de familiares 
de usuário de drogas ilícitas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM CÂNCER 
CADASTRADOS NUMA UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA 

ZONA SUL DE SÃO PAULO 

Erick Augusto Menezes da Silva; Renata Cristina Schmidt Santos 
 

Email: erickaugustosilva@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, o câncer se tornou um evidente problema de saúde pública mundial. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos 
incidentes de câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, anualmente, com câncer. 
OBJETIVO: O objetivo deste trabalho foi verificar entre os moradores cadastros no Programa de Saúde da Família 
os pacientes com diagnóstico de câncer e caracterizar um perfil desses pacientes. METODOLOGIA: Dentro da 
reunião da equipe da Estratégia da Saúde da Família foi realizado um levantamento dos pacientes portadores de 
câncer e depois através da visita domiciliar dos pesquisadores, junto com o Agente Comunitário da Saúde (ACS) foi 
realizada uma entrevista com o paciente. RESULTADOS: Nesta pesquisa observamos que os cânceres mais 
comuns nas mulheres foram mama com 41% dos casos, seguido de pulmão 18% e intestino com 16%. Nos 
homens 46% dos casos foram câncer de próstata, seguido de bexiga 16% e intestino 15%.    Do grupo pesquisado 
apenas 32% relatou histórico familiar para câncer, 20% de diabéticos, 72% de hipertensos e 52% de fumantes. 
CONCLUSÕES: O câncer de próstata e mama foram os mais evidentes nesta pesquisa, assim como os dados da 
incidência nacional. Porém, diferente da incidência nacional, o câncer de bexiga foi o segundo mais comum nos 
homens desta pesquisa.  
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ESTILO DE VIDA E QUALIDADE DE VIDA DOS HIPERTENSOS DE UMA UNIDADE 
DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Eduarda da Silva Pereira; Gina Andrade Abdala 
 

Email: duda1478@gmail.com 
 
As doenças cardiovasculares são as responsáveis pela alta taxa de morbidade no Brasil, alcançando uma 
prevalência de 22% a 44% em algumas regiões. As pesquisas apontam que existe uma influência direta entre o 
estilo de vida adotado pelo indivíduo e sua qualidade de vida. O trabalho tem como objetivo descrever o perfil do 
estilo de vida e da qualidade de vida dos hipertensos de uma Unidade Básica de Saúde. O método utilizado nesse 
trabalho foi estudo descritivo, exploratório de corte transversal realizado com 42 hipertensos. Foram utilizados os 
instrumentos do estilo de vida (FANTÁSTICO) e o de qualidade de vida para hipertensos (MINICHAL), ambos 
validados no Brasil. Realizado análise estatística descritiva, utilizando o programa estatístico SPSS. O resultado da 
pesquisa apresentou que no questionário estilo de vida FANTÁSTICO, a dimensão que esteve abaixo da média foi 
a “atividade física” com 4,19 (dp = 2,4). No questionário MINICHAL se obteve as seguintes médias: 6,88 (dp = 5,51) 
em saúde mental e 4,15 (dp = 4,02) em manifestações somáticas e 67,5% dos hipertensos responderam que a 
doença em si e o tratamento da mesma não interferia na qualidade de vida deles. Concluo esse trabalho relatando 
que o estilo de vida dos hipertensos pesquisados foi classificado como “bom” e “excelente”, porém, evidenciou a 
necessidade de maior atenção quanto à prática de atividades físicas. A qualidade de vida dos hipertensos no geral 
se classificou como “boa”, no entanto, requer maior atenção quanto a dimensão do estado mental. Sugere-se que 
mais pesquisas sejam desenvolvidas sobre o potencial do estilo de vida em melhorar a qualidade de vida dos 
hipertensos. Reitera-se que os enfermeiros priorizem esses aspectos em suas ações assistenciais. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS PARA INDICAÇÃO DA EPISIOTOMIA EM UMA 
MATERNIDADE DE ITAPECERICA DA SERRA 

Iane Thaiuri Mascarenhas de Araujo; Vivian Inácio Zorzim 
 

Email: mascarenhas.iane@gmail.com 
 
A episiotomia é um dos procedimentos mais comuns em obstetrícia, porém, apesar das evidências científicas 
demonstrarem que pode resultar em complicações maternas, tem sido realizada de forma indiscriminada, por isso, 
além de ser na maioria dos casos desnecessária, é também considerada violência obstétrica. O objetivo deste 
trabalho é descrever a assistência ao parto em um Centro de Parto Normal, com relação ao uso da episiotomia. 
Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, cujos dados foram coletados nos Livros de Parto e Prontuários 
de uma Maternidade Municipal, por meio de formulário estruturado, com variáveis que respondiam quanto à 
caracterização do parto, frequência e critérios para indicação da episiotomia. A amostra desta pesquisa foram 212 
partos de puérperas cujos partos eram classificados como de baixo risco, normais, feitos por Enfermeiros Obstetras 
e com a realização da episiotomia no ano de 2013. A análise dos dados foi apoiada na Estatística e técnicas 
matemáticas simples. Dos 212 (100%) partos estudados, 34,9% eram de mulheres com menos de 20 anos de 
idade. O tipo de parto anterior predominante foi o normal, com taxa de 55,4%, recém-nascido a termo (96,7%), com 
idade gestacional média de 40,05 ± 7,15 semanas. O único tipo de episiotomia realizada foi a médio-lateral, com 
preferência pelo lado direito (99,5%). As indicações para a realização do procedimento, apontadas pelos 
profissionais foram períneo restrito (31,6%), período expulsivo prolongado (0,9%), convulsão durante o expulsivo 
(0,5%), sofrimento fetal (0,9%) e primigesta (0,5%). A taxa de episiotomia da Maternidade é de 23,09%, que ainda é 
aceitável pela OMS, porém, necessita de redução para ser considerada ideal, baseando-se nas evidências atuais. 
Para mudanças no modelo de atenção ao parto e nascimento, é de extrema necessidade envolver nesse processo 
os gestores dos serviços de saúde, os profissionais atuantes na área, os pesquisadores e toda população usuária. 
 

 
 

 

 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 18 

NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO POR PACIENTES HIPERTENSOS 
 

Évelin Conti dos Santos; Taynna Ramos Gomes; Oswalcir Azevedo de Almeida 
 

Email: evelin.conti@gmail.com 

 
Introdução: A hipertensão arterial (HA) é uma das doenças crônicas não transmissíveis de maior prevalência, 
frequentemente assintomática, podendo ser controlada, mas não curada, necessitando tratamento por toda a vida, 
sendo a adesão ao tratamento o fator mais importante para seu controle. Considera-se aderente o paciente que 
toma 80-100% dos medicamentos, sendo a não adesão um fenômeno mundial. Objetivo: Averiguar a adesão ao 
tratamento da hipertensão entre adultos participantes de um programa de hidroginástica. Método: estudo 
observacional, descritivo com análise quantitativa realizado em um centro de atividades físicas vinculado a uma 
universidade. Participaram 27 pessoas, de ambos os sexos, hipertensas, que frequentavam aulas de hidroginástica 
e hidroterapia. Os dados foram coletados por entrevista estruturada após aprovação pelo comitê de ética. 
Resultados: a idade dos participantes variou entre 46 e 75 anos; 37% apresentavam hipertensão estagio I e 3,7% 
estágio III; 29,6% dos participantes não tomavam os medicamentos prescritos no horário correto. Quanto aos 
hábitos alimentares, todos relataram baixo consumo de gorduras, sódio e doces. Conclusões: este estudo 
evidenciou a necessidade de supervisão e orientação constante dos hipertensos em relação ao tratamento, função 
que é desempenhada pelo enfermeiro da equipe de saúde da família, visando a promoção da saúde e maior 
eficácia no tratamento e controle da hipertensão. Ao averiguar a adesão do paciente ao tratamento foi possível 
identificar os aspectos que precisam maior atenção do enfermeiro para que o tratamento surta o efeito desejado. 
 

 
 
 
 
 
 

PERFIL DA RELIGIOSIDADE E ESTILO DE VIDA DOS HIPERTENSOS DE UMA 
UNIDADE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Raquel Conceição Lago; Gina Andrade Abdala 
 

Email: raquelclago@gmail.com 
 
A hipertensão é uma doença causada pelo aumento na contração das paredes das artérias para fazer o sangue 
circular pelo corpo, a pessoa é considerada hipertensa quando a pressão arterial é igual ou superior 140 por 90 
mmHg. Esse movimento acaba sobrecarregando vários órgãos, como coração, rins e cérebro. Se a hipertensão 
não for tratada, algumas das complicações são: entupimento de artérias, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e 
infarto. No entanto o estilo de vida é caracterizado por padrões de comportamentos identificáveis que podem ter um 
efeito profundo na saúde da população e está relacionado com diversos aspectos que refletem as atitudes, os 
valores e as oportunidades na vida das pessoas. O presente trabalho tem como objetivo descrever como se 
configura o perfil da religiosidade e estilo de vida dos hipertensos de uma unidade da Estratégia Saúde da Família, 
observando-se a diferença de hipertensos religiosos e não religiosos quanto ao seu estilo de vida. O projeto está 
sendo realizado a partir de uma pesquisa de campo, do tipo corte transversal, quantitativa – descritiva; Os 
instrumentos utilizados foram dois questionários: o que mede o “índice de religiosidade Duke - Durel” e o “Estilo de 
Vida Fantástico”, respondidos pelos pacientes hipertensos da unidade. A partir da coleta, os dados foram 
analisados, discutidos, separados de acordo com o resultado obtido na pesquisa. Os dados quantitativos foram 
processados e apresentados através de gráficos e tabelas e discutidos por meio de livros, artigos, monografias e 
teses, observando o perfil da religiosidade e estilo de vida dos hipertensos. A pesquisa demonstrou que a 
religiosidade tem beneficiado os pacientes hipertensos, por conta dos hábitos de estilo de vida e crenças que as 
religiões utilizam para manter seus fiéis ativos em suas crenças. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 19 

PREVENÇÃO DA OBESIDADE NA SOCIEDADE BRASILEIRA 

Julia Lanna da Silva Souza; Gabriela Farias Camacho; Gésie Mendonça Ruckdeschel; Marlene Miranda; Maristela 
Santini Martins; Regina Faustino 

 
Email: julialanna.s@hotmail.com 

 
A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. Sua 
causa é multifatorial e depende da interação de fatores genéticos, metabólicos, sociais, comportamentais e 
culturais. O estudo teve como objetivo avaliar estratégias utilizadas na prevenção de obesidade nas diferentes 
faixas etárias. Trata-se de pesquisa do tipo Revisão Bibliográfica Sistematizada, com abordagem exploratória e 
descritiva. Foi realizada coleta de dados entre os dias 01 a 18 de outubro de 2015 na base de dados eletrônicos 
BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), sendo que ao final da pesquisa, foram obtidos apenas 02 compatíveis com o 
tema proposto. Devido ao baixo número de artigos encontrados foi realizada busca complementar, obtendo alguns 
resultados a fim de agregar conteúdo para a pesquisa. Os resultados observados destacam a importância da 
alimentação saudável e prática de atividade física, sendo que o governo dispõe de projetos como o Programa 
Saúde na Escola (PNAE), que objetiva garantir aos escolares o acesso a uma melhor alimentação de forma 
permanente. Outras medidas identificadas foram: a criação de oficinas culinárias para promover a alimentação 
saudável e hortas comunitárias. Foram ainda elaboradas políticas que melhoram a segurança em parques, escolas 
e espaços de lazer, para que crianças e adultos possam se exercitar ao ar livre. Conclui-se que a Prevenção da 
obesidade se dá através de orientação e mudanças no estilo de vida, cabendo aos profissionais de saúde orientar 
os usuários sobre a importância de uma rotina mais saudável e da prática de exercícios físicos. Dessa forma, a 
população se torna consciente, orientada e preparada para ser responsável por sua saúde. Espera-se ainda que 
participe dos programas que o governo disponibiliza para a população e exerça seu direito de cidadania, tornando-
se sujeito da sua vida e da sua saúde. 
 

  
PROCESSO DE ENFERMAGEM: CONHECIMENTO ADQUIRIDO PELOS 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O PERCURSO DA GRADUAÇÃO 

Fernanda Silva Leão; Julia Lanna da Silva Souza; Vânia Denise Carnassale 
 

Email: julialanna.s@hotmail.com 
 
O Processo de Enfermagem (PE) é uma ferramenta utilizada pelo enfermeiro para organizar os cuidados, garantir a 
continuidade das informações e avaliar a efetividade do processo. Objetivo: conhecer a maneira como acontece a 
formação do conhecimento sobre o (PE) durante o percurso da graduação, comparando um semestre onde ainda 
não há prática (6°), com o último semestre (10°). Pesquisa qualitativa, utilizou análise de conteúdo para tratamento 
dos dados. Realizado numa na instituição de ensino superior, no município de São Paulo, o estudo contou com a 
participação de 18 alunos do 6º e 18 do 10º semestre, 60% dos alunos. Os dados foram coletados em novembro e 
dezembro de 2014, através de questionário semiestruturado aplicado aos alunos em sala de aula. Dos 
entrevistados 77,8% dos alunos de ambos os semestres responderam que existe diferença entre Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) e (PE), mas não identificaram claramente essa diferença; 100% dos alunos 
entrevistados responderam que o (PE) é importante para a enfermagem, porém, não conseguiram justificar essa 
afirmação. Sobre a importância de uma teoria de enfermagem para o embasamento do (PE), 100% dos alunos 
acreditam nessa importância, contudo os alunos do 6° não conseguiram definir teoria. Sobre a aplicação do (PE) na 
Prática Profissional Supervisionada, que inicia no 7° semestre, 88,9% dos alunos do 6º afirmaram não possuírem 
informações suficientes para aplicá-lo na prática; já os do 10º semestre, 55,5% responderam estarem aptos a 
aplicá-lo em suas atividades profissionais após o término do curso. Os alunos concluíram que o (PE) é o diferencial 
na vida de um enfermeiro, portanto deve ser melhor trabalhado em todos os semestres curso. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 20 

RELIGIOSIDADE E ESTILO DE VIDA DE ENFERMEIROS DA ESTRATEGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA SUL DE SP 

Edna Patricia Antonio; Daiana Rodrigues da Silva; Gina Andrade Abdala 
 

Email: ednapatricia04@gmail.com 
 
A religiosidade tem sido reconhecida como uma importante fonte de apoio entre pessoas que lidam com situações 
estressantes. Além disso, crenças pessoais são valores que a pessoa sustenta e que formam a base de seu estilo 
de vida e influenciam o comportamento. Descrever a religiosidade e o estilo de vida de enfermeiros da Estratégia 
de Saúde da Família (ESF) na Zona Sul de São Paulo. Estudo de corte transversal, descritivo com abordagem 
quantitativa. Foram usados os instrumentos DUREL (religiosidade) e FANTÁSTICO (estilo de vida), ambos 
validados no Brasil. Foram entrevistados 80 enfermeiros que trabalhavam na ESF e que aceitaram participar da 
pesquisa. A análise dos dados foi feita por meio do programa estatístico SPSS. A religiosidade dos enfermeiros 
dessa ESF está relativamente acima da média, ou seja 82,3% frequentam cultos religiosos e adotam as práticas 
pertinentes em seu cotidiano (91,3%). Quanto à religiosidade intrínseca que mede a importância da religião no 
enfrentamento das dificuldades, esta variou de 92,4 a 100%. O estilo de vida também apresentou um resultado 
favorável em que 68,7% estão com classificação “muito boa” e 22,4% “excelente”, porém, observouse que a 
dimensão “atividades físicas” está abaixo da média (3,08) numa escala de 08. Ao fazer uma correlação bivariada 
entre as três dimensões da religiosidade e o estilo de vida, não foram encontradas associações significativas (p> 
0,05). Conclusão: Notouse que a religiosidade é importante na vida desses enfermeiros e eles a praticam 
rotineiramente. Embora tenha se constatado que a dimensão “atividades físicas” não esteja sendo seguida como 
deveria, pois está abaixo da média esperada, podese afirmar que não houve associação entre religiosidade e a 
prática da atividade física nesta população. Análises mais consistentes deveriam ser feitas, com amostras maiores 
para investigar essa associação, desvendando assim a importância desse binômio religião/estilo de vida de 
enfermeiros. 
 

  
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM MULHERES ADULTAS DURANTE O PROCESSO 

DO PARTO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Quezia da Silva Lopes Pinheiro; Vívian Inácio Zorzim 
 

Email: quezialps@yahoo.com.br 
 
Este estudo surgiu de interrogantes acerca de como as mulheres eram tratadas pelos profissionais de saúde 
durante o trabalho de parto. Os direitos da mulher no processo de parto muitas vezes não são respeitados, dando 
lugar ao fenômeno chamado violência obstétrica. Este trabalho limitou-se em descrever a ocorrência de violência 
obstétrica em mulheres adultas, que tiveram partos normais em serviços de atenção hospitalar pública, no ano de 
2014, na zona sul do município de São Paulo. Este estudo é do tipo descritivo, retrospectivo e de corte transversal, 
realizado com 50 mulheres adultas. A coleta de dados foi realizada nos meses de fevereiro e março e os critérios 
de inclusão foram mulheres atendidas em hospitais e/ou maternidades públicas durante o parto, que deram à luz 
em 2014, maiores de dezoito anos e que tenham assinado o Termo de Consentimento Informado. Os de exclusão 
foram mulheres que tenham estado inconscientes durante o parto, que o bebê não tenha nascido vivo, que não 
tenham condições físicas e psíquicas de participar do estudo. O instrumento utilizado foi idealizado a partir do 
documento original da Associação Civil Argentina Dando a Luz e o Coletivo Maternidade Libertaria com Marco 
Legal: Lei Nacional n&#730; 26485, Lei de Proteção Integral às Mulheres. Para análise e organização dos dados 
coletados foi utilizado o programa Excel para realizar os estudos estatísticos, comparação de médias, avaliação das 
perguntas e para determinar a significância estatística. Das 50 mulheres que participaram do estudo, 48 
contestaram pelo menos uma questão positivamente, revelando que 96% das mulheres sofreram algum tipo de 
violência obstétrica durante o trabalho de parto. Pôde-se notar que há um número significativo de mulheres que 
sofreram violência obstétrica por parte dos profissionais de saúde em hospitais públicos, possibilitando pensar na 
dimensão de mulheres que estão sofrendo com este problema a nível nacional. 
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ARTROPLASTIA DE QUADRIL E CONDUTAS FISIOTERAPÊUTICAS NO PÓS-
CIRÚRGICO 

William Audecir dos Santos França; Maristela Santini Martins; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Gabrielly Eulalia da 
Silva de Brito; Giovana Coentro Gonçalves; Jônatas da Silva Souza 

 
Email: willian.fama@hotmail.com 

 
A artroplastia de quadril (ATQ) é um método cirúrgico onde a articulação coxofemoral é substituída por prótese, os 
fatores que levam a esta cirurgia são diversos, sendo mais comum em idosos pelo o desgaste da articulação ou por 
fratura. A ATQ visa o estabelecimento da capacidade funcional, alívio da dor, melhor qualidade de vida. Devido aos 
seus benefícios, cada vez mais esta pratica vem sendo exercida mundialmente. Este trabalho teve como objetivo 
principal abordar a importância da fisioterapia no pós-cirúrgico da artroplastia de quadril através de condutas 
diversas. Este estudo é do tipo revisão bibliográfica sistematizada com abordagem exploratória, visando identificar 
condutas fisioterapêuticas. Foram selecionados artigos descritivos de revisões sistemática, e estudo de multicaso. 
As buscas foram realizadas nas bases de dados da Scielo, BVsalud, Pubmed e Decs, foram selecionados 6 artigos 
com base nos últimos cinco anos, sendo 3 referentes a condutas fisioterapêuticas, que abrange os critérios de 
estudo do determinado tema. Cada artigo abordou condutas diferentes para casos de artroplastia de quadril. No 
primeiro artigo observa-se a eficácia do tratamento enquanto ao o fortalecimento de quadril e joelho, no segundo 
artigo, a fisioterapia aquática apresenta resultados significativos, no terceiro artigo é utilizado 14 ensaios clínicos, 
sendo 10 abordando o treinamento de força muscular, e 4 conduta através de TENS para dor e fortalecimento por 
meio de estimulação elétrica no músculo do quadríceps, que também apresentou resultados positivos, deixando em 
evidência que ainda há necessidade de estudos mais aprofundados para ser utilizado no tratamento de ATQ. Ainda 
não existe um protocolo que determina exercícios para a artroplastia de quadril, mas, sabe-se que a conduta 
fisioterapêutica no pós-cirúrgico, evita complicações do quadro clínico, principalmente edema e dor, atuando 
especialmente na funcionalidade do membro operado, favorecendo qualidade de vida para o paciente. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DPOC 

Douglas Alves da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Maristela Santini Martins; Elizângela Andrade da Silva; 
Fausto Leandro Candido 

 
Email: douglasalves234@gmail.com 

 
A DPOC é uma doença que pode ser evitável e tratável, tem como sua principal causa o tabagismo. A fisioterapia 
desempenha um papel importante na qualidade de vida dos portadores de DPOC. O objetivo deste trabalho foi 
saber sobre o papel da fisioterapia na reabilitação de paciente com DPOC. Por esse fator foi feito uma revisão 
narrativa com abordagem qualitativa e descritiva. As bases de dados que foram utilizadas para coleta de dados 
foram a Pubmed onde foram achados 5 artigos e a BVS onde foram achados 6 artigos. Foi utilizado um recorte 
temporal de cinco anos e então foram selecionados 11 artigos que retratam o papel da fisioterapia em pacientes 
portadores de DPOC. O papel da fisioterapia é fazer o paciente com DPOC voltar a ter uma vida mais independente 
visando o bem-estar físico e mental pois muitos ficam inseguros em realizar atividades da vida diária (AVDs). A 
fisioterapia pode ajudar os pacientes DOPC com os exercícios da musculatura inspiratória (IMT) promovendo uma 
maior capacidade funcional e reduzido a dispneia, pois aumenta a resistência da músculatura.  Desta forma o 
paciente com DPOC volta a ter uma vida independente. Assim podendo a realizar com segurança as atividades de 
vida diária. 
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EFEITOS DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADA AO ULTRASSON E A SUCUPIRA 
(PTERODON PUBESCENS) NO TRATAMENTO DA OSTEOARTRITE DE JOELHO: 

ESTUDO DE CASO 

Bianca de Souza Melo; Roseli Pereira de Barros Souza; Emiliana Patricia de Almeida Franscisco; Bianca Marcello 
Carvalh; Graziele Batista Pereira; Poliani Oliveira 

 
Email: biancamelo96@yahoo.com.br 

 
A osteoartrite (OA) é uma doença crônica que afeta as articulações, causando inflamação e degeneração, 
resultando em dor e diminuição de amplitude de movimento. Ela é considerada a principal causa responsável por 
incapacitar os idosos. Atualmente, as opções de tratamento para a OA incluem fisioterapia, mudanças no estilo de 
vida e também o uso de recursos farmacológicos, porém os medicamentos causam vários efeitos colaterais. Com 
isso o objetivo deste estudo foi verificar o efeito terapêutico da cinesioterapia associada ao ultrassom e a sucupira 
na dor e mobilidade funcional em indivíduos com osteoartrite de joelho. Foi realizado um estudo de caso na 
Policlínica do Centro Universitário Adventista de São Paulo onde foram realizadas 15 sessões de fonoforese 
associado a cinesioterapia 2 vezes por semana. O ultrassom utilizado foi da marca HTM, 1MHz, 1,5W/cm², modo 
pulsado (50%) e o meio de contato utilizado foi a pomada a base de sucupira concentrado a 70%, realizados antes 
da cinesioterapia. Foram realizados antes e após o tratamento as seguintes avaliações: TimedUpandGo (TUG), 
Questionários Algo Funcional de Lequesne e WOMAC. Não houve diferença na pontuação do teste de TUG pré e 
pós intervenção. O índice de Lequesne mostrou melhora de muito grave para grave. Segundo o questionário de 
Womac houve melhora na dor e na função, porém não houve melhora na rigidez. Através desses resultados pode-
se sugerir que o ultrassom associado a sucupira e a cinesioterapia é eficaz nos aspectos de dor e funcionalidade 
em pacientes com osteoatrite de joelho. 
 

 

 

 

 

 

ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E CONDUTAS PARA 
TRATAMENTO 

Gislene Barroso da Silva; Larissa Geovana Fonseca Rocha; Mayleize Neves de Oliveira; Eunice Barros Ferreira; 
Maristela Santini Martins; Márcio Ricardo Pereira de Sousa 

 
Email: gislennybarroso@hotmail.com 

 
A Encefalopatia crônica não progressiva ou também conhecida como Paralisia Cerebral (PC) é uma doença 
neurológica, uma lesão não progressiva no cérebro em desenvolvimento, onde levam a distúrbios de movimento e 
postura. Este trabalho teve como principal objetivo relatar o que a literatura científica diz sobre Encefalopatia 
crônica não progressiva em seu tratamento. Foi realizada uma revisão narrativa bibliográfica com abordagem 
exploratória e descritiva. Ao final da coleta de dados, foram selecionados 6 artigos, pelo período dos anos de 2010-
2015, que retratam a realidade brasileira sobre o tema em estudo. As buscas foram realizadas nas bases de dados 
da Scielo, PEDro e Lilacs. Destes artigos procuramos tratamentos para o tema, onde apenas três foram utilizados 
para conduta. No primeiro artigo, trata-se do condicionamento cardiorrespiratório, onde foram realizadas 24 
sessões e neste período houve melhora com o treinamento. No segundo artigo o atendimento multidisciplinar tem 
uma melhora em ambos os tratamentos, menos na postura sentada. No terceiro artigo foram encontrados 326 
trabalhos, deles sendo selecionados apenas 10. Pode-se perceber que as patologias neurológicas correspondem 
ao tratamento com Wii. Propõe-se que através do estudo obtido da Encefalopatia crônica não progressiva e dos 
três tratamentos encontrados, verificou-se a melhora da patologia e não foram apenas uma conduta, há uma 
grande diversidade de condutas para o tratamento como a terapia com Wii. 
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ESTILO DE VIDA, ATIVIDADE FÍSICA E OSTEOPOROSE. 

Ilzane da Silva Batista; Kessiane Costa, Andrea Alves; Elias Ferreira Porto 
 

Email: ilze-souza@hotmail.com 
 

A osteoporose vem sendo um grande problema de saúde pública esta doença vem incapacitando e invalidando um 
grande número de pessoas principalmente mulheres.O objetivo desse estudo é avaliar se a atividade física regular 
e no estilo de vida podem influenciar na densidade mineral óssea de mulheres maiores de 40 anos. O Estudo é 
transversal com abordagem quantitativa, composto por dois grupos de mulheres fisicamente ativas, e 
sedentárias.Todos responderam os questionários internacional de atividade física versão curta (IPAQ), Escala Perfil 
de Estilo de Vida Individual (NAHAS), e um questionário elaborado pelos avaliadores com o objetivo de obter 
informações mais especificas dos avaliados. Foram incluídas mulheres maiores de 40 anos, que realizaram o 
exame de densitometria óssea, que fazia ou não atividade física.Foram avaliadas 36 mulheres sendo que 25 eram 
ativas fisicamente e 11 sedentárias, a idade média foi de 60,6±9,7 anos, com IMC de 26,5±6,1kg/m2. 8% da 
amostra eram tabagistas 8% consumiam bebidas alcoólicas regularmente 33% eram diabéticas, 30% era 
dislipidêmico e 63% eram hipertensas. A proporção de indivíduos sedentários que dissera que sua saúde era pior 
em relação a pessoas de sua mesma idade foi significantemente maior do que para o grupo de mulheres ativa 
fisicamente, isto também foi visto quando perguntado se a sua saúde tinha piorado em relação há um ano anterior 
(p=0,003) e (p=0,003) respectivamente. O estilo de vida não foi diferente significantemente entre os grupos; porem 
a densidade mineral óssea da colona lombar foi significante maior para o grupo dos indivíduos fisicamente ativos. O 
T-score e o Z-score foram significantemente mais negativas no seguimento do fêmur total para o grupo sedentário 
do que no grupo dos ativos fisicamente.Diante dos resultados obtidos evidencia-se que o estilo de vida e a 
atividade estão diretamente relacionados com a densidade mineral óssea de mulheres pós-menopausa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIMIAR DE TOLERÂNCIA DE DOR À PRESSÃO NAS FASES DO CICLO 
MENSTRUAL 

Yasmim da Silva Pinto; Caroline Santos Silva; Andreza Scardoeli; Leslie Portes; Fabio Marcon 
 

Email: yasmim_123450@hotmail.com 

 
O ciclo hormonal feminino pode predispor a alterações em relação à percepção da dor. Como ainda há carência de 
estudos que confirmem esta hipótese, o objetivo deste estudo foi comparar a tolerância de dor à pressão (TDP) nas 
fases folicular e lúte do ciclo menstrual. Este estudo tarnsversal observacional foi aprovado pelo comitê de ética do 
UNASP. Participaram universitárias com idade entre 18 até 30 anos e que possuíssem ciclo menstrual regular 
(entre 28-32 dias). Foram excluídas as fumantes, mães, com história de doenças uterinas e com uso de 
contraceptivos hormonais. As avaliações foram realizadas no Laboratório de Fisiologia do Exercício do UNASP. As 
mulheres foram avaliadas pelo exame de algometria que avalia o TDP. Para tal foi usado o algômetro JTech 
algometer (JTech Medical, Salt Lake City, UT, USA). O dispositivo contém uma extremidade de borracha de 1cm² 
de diâmetro na qual foi pressionado sobre a estrutura até a voluntária referir desconforto. As estruturas avaliadas 
foram: glúteo máximo, paravertebrais lombares e peitoral maior e ligamento supraespinhoso entre L4-L5. A 
avaliação foi realizada em dois momentos: fase folicular e lútea. As comparações foram feitas por meio do teste t de 
student com nível de significância de 5%. Foram avaliadas 13 mulheres de 20,5±1,3 anos. Em todos os pontos 
avaliados, houve diferença estatisticamente significante (p<0,005) entre os valores. Na fase lútea os valores foram 
superiores em relação à fase folicular, passando de 7,38 lb para 5,4 lb no glúteo, de 8 lb para 5,5 lb no 
paravertebral, de 4,9 lb para 3,1lb no peitoral e 7,5lb para 5,4lb entre o L4-L5. Os resultados mostram que até 
mesmo em estruturas distantes da região pélvica houve diminuição do limiar de TDP na fase folicular, mostrando 
que as fases do ciclo menstrual promovem alterações na percepção de dor em mulheres jovens. 
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QUALIDADE DO SONO EM IDOSOS LONGEVOS 

Thaís Regina Machado de Freitas, Letícia Simões, Sandra Moreira Dutra, Marilza Henrique Amaral, Natália Cristina 
de Oliveira; Elias Ferreira Porto 

 
Email: thaisfreitas1995@hotmail.com 

 
Introdução: Atualmente, mais de 15 milhões de brasileiros têm mais de 60 anos de idade, este aumento no tempo 
de vida está ligado aos avanços tecnológicos em saúde, que ajudaram na queda das taxas de mortalidade. 
Objetivo: Avaliar a qualidade do sono e o índice de depressão em indivíduos idosos longevos. Métodos: Foi 
avaliado a qualidade do sono pelo questionário Pittsburgh (IQSP) e o estado de depressão através do Inventário de 
Depressão de Beck (BDI) em 103 indivíduos com idade superior a 74,3 anos se do sexo feminino ou 73 anos se do 
sexo masculino que foram distribuídos em três grupos de acordo com a classificação da qualidade do sono visto 
Pittsburgh (IQSP). GI (19) boa qualidade do sono, GII (49) qualidade ruim, GIII (22) indicam algum distúrbio do 
sono. Resultados: Apenas 20% da amostra têm distúrbio do sono, assim como o risco de distúrbio do sono foi 
maior para aqueles indivíduos que tem depressão OR 9,3; IC 95% (1,1 a 74,3), entre os indivíduos com distúrbio do 
sono também foi maior a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis 45,4%. Conclusão: A depressão é um 
fator de risco predisponente para pior qualidade do sono, incluindo pior latência e menor duração, essas alterações 
à longo prazo, expõe o individuo a um quadro de insônia predispondo ao surgimento de DCNT. Vale ressaltar a 
importância de mais estudos que visam à relação de distúrbios do sono com o surgimento de Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis. 
 

 
 
 
 
 

 
REABILITAÇÃO ATRAVÉS DA CINESIOTERAPIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CÂNCER DE MAMA 

Joana Ngueve Haleca, Kamila de Alencar Voros Lucas; Riza Rute de Oliveira 
 

Email: joanahaleca@hotmail.com 

 

 

 
 O câncer de mama apresenta altos índices de mortalidade no Brasil. A prática de exercícios físicos a partir 
do pós-operatório tem se mostrado extremamente eficiente na reabilitação e na melhora da qualidade de vida de 
mulheres mastectomizadas. A cirurgia de mastectomia pode acarretar problemas como, diminuição de amplitude de 
movimento do ombro e dor. O objetivo deste estudo é comprovar a eficácia da cinesioterapia para a reabilitação no 
pós-operatório de câncer de mama em mulheres submetidas à mastectomia.Trata-se de uma revisão bibliográfica 
sistematizada com abordagem exploratória descritiva. A pesquisa foi desenvolvida a partir do levantamento 
bibliográfico de artigos científicos no período dos últimos 5 anos. Além das bases de dados de artigos científicos, foi 
utilizado dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) disponíveis no site da Web. Dentre todos os artigos 
pesquisados, apenas 8 foram selecionados, pois eram os mais ideais para esta pesquisa bibliográfica. As bases de 
dados utilizadas foram Pubmed, LILACS e Scielo.  Os critérios de inclusão eram artigos originais de intervenção no 
período de 2010 a 2015, completos e nos idiomas em português e inglês. Foram excluídos os artigos publicados 
previamente à 2010, sem intervenção fisioterapêutica no pós-operatório de câncer de mama. Verificou-se que 
através de um programa de exercícios ativos, ativo-livre, ativo-assistido, ativo-resistido, alongamentos, mobilização 
da cintura escapular, e exercícios aeróbicos, iniciados imediatamente após a intervenção cirúrgica auxilia no ganho 
de amplitude de movimento do ombro, redução significativa da dor, melhora do sistema cardiovascular, redução do 
IMC e redução da pressão arterial.  A cinesioterapia utilizada na reabilitação do pós-operatório do câncer de mama 
se mostrou extremamente eficaz para melhora da capacidade funcional e na qualidade de vida de mulheres 
mastectomizadas. Auxiliando principalmente no ganho de amplitude de movimento do ombro e redução significativa 
da dor. 
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REABILITAÇÃO DE AMPUTADO DE MEMBRO INFERIOR 

Amanda de Souza Miguel; Adriana Oliveira da Silva; Andreza Silva Souza; Jacira Almeida 
 

Email: amandaguelmail@gmail.com 

 
A fisioterapia é muito utilizada no tratamento de paciente amputado, pois conta com recursos os quais poderão 
auxiliar na redução dos sintomas mais indesejáveis e na evolução do paciente. O objetivo deste estudo foi tornar o 
paciente com amputação unilateral de membro inferior, apto à deambulação e independência funcional com a 
utilização de prótese. Por esse fator foi feito uma revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e 
descritiva da literatura científica dizendo sobre a reabilitação de paciente amputado de membro inferior e quais os 
significados sobre o tema. As bases de dados que foram utilizadas para a coleta de dados foi a BVS onde foram 
encontrados 571 evidencias, onde foi feito um recorte temporal de cinco anos, encontrando 362 evidencias, após o 
termino da pesquisa, foram selecionados quatro artigos que retratam o papel da fisioterapia em pacientes 
amputados de membro inferior. Foi possível perceber que, ao longo de cinco anos, tem ocorrido melhorias 
significativas na, reabilitação de pacientes amputado de membro inferior, dentro da fisioterapia. Os resultados 
revelaram a abolição da sensação de dor fantasma, aumento da amplitude de movimento (ADM) de joelho do 
membro inferior amputado, aumento da ADM do membro remanescente e uma maior independência, incluindo 
também, o tratamento do coto sem dor ou edema, com boa força muscular e apta para receber o soquete protético, 
orientações gerais no pré e pós-operatórios, uso das técnicas de eletroestimulação e treino de marcha. Mas ainda 
há muito a ser feito, pois ainda existem falhas quanto à falta de capacitação profissional para abordagem dos 
diversos grupos sociais. Portanto o papel da fisioterapia é fazer o paciente com amputação membro inferior voltar a 
ter uma vida mais independente visando o bem-estar físico e mental. 
 
 
 
 
 
 

 
SÍNDROME DO IMPACTO SUBACROMIAL 

Lilya Nayara de Matos Mesquita; Violeta Guizado Gutierrez; Poliani de Oliveira 
 

Email: lilyamesquita@gmail.com 

 
A Síndrome do Impacto Subacromial são complicações músculo esqueléticas mais frequentes dos membros 
superiores, com complicações da musculatura e estruturas estáticas e dinâmicas do ombro, como ligamentos, 
cápsulas e músculos. É uma das queixas mais comuns e pode acometer pessoas de qualquer faixa etária, porém 
sua incidência aumenta com o processo de envelhecimento, em indivíduos esportistas ou aqueles que utilizam os 
membros superiores em ocupações laborais. O principal objetivo desse trabalho foi verificar os casos de Síndrome 
do Impacto Subacromial apresentados na literatura e quais os tratamentos realizados para a reabilitação do 
paciente. Para tanto foi realizada uma revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. A 
pesquisa foi realizada através do portal de pesquisas da Biblioteca Virtual de Saúde – Bireme, nas bases de dados 
LILACS e SciELO. Foram encontrados 251 artigos que tinham como palavras-chave Impacto Subacromial no 
ombro AND tratamento. Ao culminar da coleta de dados, os estudos foram avaliados com aplicações de técnicas 
manuais e exercícios terapêuticos para os pacientes com Síndrome do Impacto Subacromial. Conclui-se que 
tratamentos manuais, exercícios terapêuticos, tratamento conservador e exercícios em cadeia cinética fechada 
versus cadeia cinemática aberta, resultaram em melhoras quanto ao quadro de inflamação e edema com efeitos a 
longo prazo. A intervenção fisioterapêutica, nessa situação, é considerada a primeira escolha de tratamento, por 
melhorar o equilíbrio muscular da região, aumentar a funcionalidade do membro acometido e possibilitar retorno 
mais rápido às atividades de vida diária, com diminuição das dores. 
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TERAPIA POR IMAGEM MENTAL NA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DO MEMBRO 
SUPERIOR PARETICO APOS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 

Raissa Tainah da Costa Isacksson; Jurema Conceição de Oliveira Real; Abrahão Augusto Joviniano Quadros 
 

Email: raissa.isacksson@gmail.com 

 
Sabe-se que o AVC pode causar danos às funções motoras, ao se tratar do membro superior o acometimento pode 
gerar sinergias patológicas, como por exemplo flexão de punho e dedos, que são limitantes da funcionalidade do 
membro acometido. Descobriu-se um conjunto de neurônios responsáveis pela realização de movimentos 
habilidosos simples que envolvem interações entre modalidades múltiplas, visão, coman¬dos motores, 
propriocepção, os quais sugerem que eles poderiam estar envolvidos na eficácia da terapia-espelho em pacientes 
pós-AVC. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da intervenção através treino por imagem mental para 
reabilitação funcional do membro superior par ético em pacientes acometidos por acidente vascular cerebral na 
fase crônica. Trata-se de um estudo descritivo e prospectivo de intervenção fisioterapêutica incluindo 9 pacientes 
com duração de 2 meses de tratamento e 36 sessões. Foi avaliado a funcionalidade dos pacientes de acordo com a 
escala de Medida Independência Funcional, Escala Modificada de Ashworth e Teste de Habilidade Motora para 
Membro Superior. Os pacientes foram classificados ao final do estudo de acordo com a recuperação da 
funcionalidade, sendo 6 pacientes tiveram recuperação moderada da funcionalidade, 2 tiveram uma leve 
recuperação da funcionalidade e 1 não apresentou recuperação funcional significativa. Pesquisas feitas controladas 
e randomizadas demonstraram melhoras significantes da funcionalidade após a Terapia por Imagem Mental. Foi 
concluído que a Terapia por Imagem Mental tem benefícios na reabilitação funcional do membro superior parético 
em após AVC. Sugere-se novos estudos com maior período de tempo. 
 

  
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA OSTEOARTRITE DE JOELHO 

Natália Duarte Moreira Marques; Maristela Santini Martins; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Gabriela Lima Andrade 
da Silva; Misslaine Dias da Cruz Paz; Fabio Marcon Alfieri 

 
Email: naahduarte2010@hotmail.com 

 
A osteoartrite de joelho (OA) é uma doença crônico-degenerativa que quando acomete um indivíduo, causa-lhe 
uma grande incapacidade funcional. É uma das patologias musculoesqueléticas que mais afetam o aparelho 
locomotor, e por essa razão, interferem de uma forma muito significativa nas atividades de vida diária. Este trabalho 
teve como objetivo principal relatar o que a literatura científica diz a respeito de tratamentos fisioterapêuticos na 
osteoartrite de joelho e qual é o método mais eficaz. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica do tipo 
narrativa, na base de dados LILACS, com os seguintes descritores: Osteoartrite, Joelho e Modalidades da 
Fisioterapia. Ao final da coleta de dados, foram selecionados 4 artigos que retratam os tratamentos mais comuns 
para a patologia estudada de acordo com a realidade brasileira. Dentre os possíveis tratamentos, pudemos analisar 
os resultados da fisioterapia convencional, da wiiterapia, da fisioterapia aquática e terrestre e do TENS (estimulação 
elétrica nervosa transcutânea). Foi possível perceber que, entre os métodos utilizados nos artigos estudados, a 
fisioterapia terrestre (FT) juntamente com a Wiiterapia (terapia com o videogame Nintendo Wii) é o método mais 
eficaz para uma melhora significativa na capacidade funcional de um paciente portador de osteoartrite de joelho, 
podendo-lhe devolver a capacidade de realizar as suas atividades da melhor maneira possível, sem dor e sem 
limitações. Tanto a fisioterapia terrestre como a Wiiterapia são métodos eficazes no tratamento da osteoartrite de 
joelho. Na fisioterapia terrestre, os pacientes melhoraram a sua capacidade funcional e na Wiiterapia, houve uma 
melhora do equilíbrio dos pacientes portadores de osteoartrite de joelho, melhorando a sua qualidade de vida. 
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TRATAMENTO PRECOCE DE PACIENTES COM AVC E PIC NAS UNIDADES DE 
TERAPIA INTENSIVA 

Barbara Sammile Moreira de Souza; Bianca Veríssimo da Silva; Brandah Lorene Zozimo Vieira; Maristela Santini 
Martins; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Ana Desine Brandão 

 
Email: barbarasousa.fisio@gmail.com 

 
Acidente Vascular Cerebral e Pressão Intracraniana estão interligados, sendo definidos pelo sangramento em uma 
parte do cérebro causado por um rompimento de um vaso sanguíneo, e a pressão exercida pelo crânio sobre o 
tecido cerebral, respectivamente. Sua principal causa é a hipertensão arterial. Outras causas incluem aneurisma, 
aterosclerose ou distúrbios na coagulação sanguínea. O objetivo do presente estudo foi relatar o que a literatura 
científica diz sobre o tratamento precoce de pacientes nas Unidades de Terapia Intensiva. Para tanto, foi realizada 
uma revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva nas bases de dados (MedLine, PubMed 
LILACS) utilizando três descritores principais, sendo eles: Acidente Vascular Cerebral, Unidades de terapia 
intensiva e Modalidades de fisioterapia, os quais selecionamos 07 artigos que retratam as modalidades de 
tratamento fisioterapêutico na área hospitalar sobre o tema em estudo. Foi possível perceber que, a mobilização 
precoce, durante o período de internação na UTI, promove a diminuição da perda das habilidades funcionais, reduz 
a necessidade de cuidados, melhora a qualidade de vida e diminui o tempo do indivíduo dentro dos hospitais, o que 
é considerado muito bom, pois não gera injúrias secundárias nem maiores gastos e permanência prolongada no 
leito. Além do que estudos tem mostrado que a mobilização precoce de pacientes que possuem dispositivos como 
o acesso/cateteres é segura e não está associada a eventos adversos, porém as manobras fisioterapêuticas 
aumentam a pressão intracraniana, a qual há uma elevação sem muita significância. 
 

 

 

 

 

 

 

 

USO DA DOLAMITA NA HIPERPIGMENTAÇÃO PERIORBITAL 

Aline Marinho da Silva; Juliana Morais; Fabio Marcon 
 

Email: aalinemrn@hotmail.com 

 
A hiperpigmentação periorbital traz à face um aspecto de cansaço e envelhecimento da pele. O objetivo deste 
estudo foi o de verificar a eficácia da Argila Branca para diminuição da hiperpigmentação periorbital. Para tanto 
serão recrutadas 20 mulheres com idade entre 18 até 25 anos. As mulheres serão randomizadas entre grupo 
intervenção e grupo controle. O grupo intervenção fará uso da argila terapêutica (dolomita) na região periorbital 
durante 10 sessões com aplicações de 30 minutos. Antes e após a aplicação as voluntárias farão a avalição sobre 
o grau de percepção da sua hiperpigmentação por meio da escala visual analógica. Também serão feitas fotos que 
serão analisadas por 2 avaliadores que desconheceram se as voluntárias receberam tratamento. Os dados serão 
analisados por meio do programa estatístico Graph Pad Instat e será usado o teste t de Student com nível de 
significância de 5%. A hiperpigmentação periorbital, conhecida popularmente como "olheira", é caracterizada por 
um conjunto de sinais que contribuem para o padrão escurecido periocular, proporcionando à face aspecto de 
cansaço e envelhecimento precoce da pele, gerando, portanto, impacto na qualidade de vida de quem a possui. 
(MORAES, 2011). Este envelhecimento precoce, associado ao processo normal dessa região, caracterizado por 
alterações cutâneas, gera ainda mais problemas estéticos. (FASER, 200). Esta região devido a sua localização e 
importância é uma área de difícil tratamento. A hiperpigmentação periorbital ainda é mal definida e parece 
apresentar causa multifatorial, envolvendo fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Entre os fatores se destacam: 
depósito dérmico de melanina; hiperpigmentação pós-inflamatória; alteração da anatomia palpebral e da região 
malar, principalmente do ligamento orbitomalar; localização superficial da vasculatura; edema periorbital; frouxidão 
cutânea; herança autossômica dominante; uso por longo prazo de certos medicamentos; fadiga crônica; falta de 
sono, exposição solar e abuso de drogas ou álcool. (QUEZADA, 2014) 
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UTILIZAÇÃO DO X-BOX 360 KINECT EM IDOSOS COM DÉFICIT DE EQUILÍBRIO 

Diego Borges Silva; Márcia Marilza Gomes; Riza Rute Oliveira 
 

Email: borgestemplar@gmail.com 
 
A cada ano a população brasileira envelhece mais e com o aumento de idosos no país, torna-se necessário o 
direcionamento de recursos e investimentos para atender as necessidades dessa população. Na fisioterapia não é 
diferente e os profissionais dessa área da saúde devem se atentar para esse fato e se capacitarem para 
proporcionar um atendimento fisioterapêutico adequado e eficaz para esses indivíduos.Muitos recursos a 
fisioterapia dispõe para isso, como a hidroterapia, os recursos terapêuticos manuais e a própria cinesioterapia 
convencional, entretanto, recursos da realidade virtual tem sido cada vez mais pesquisados e inseridos na prática 
fisioterapêutica, abrangendo diversos tipos de indivíduos e patologias.No entanto, não há consensos e padrões 
definidos para o uso desses recursos e seus benefícios ainda são discutidos, mas diante da evolução tecnológica e 
da busca por novas possibilidades de tratamento, esse campo de pesquisa e atuação se torna bastante 
promissor.Nosso trabalho tem como objetivo dispor de mais informações a respeito do uso da realidade virtual 
através do XBOX Kinect como ferramenta fisioterapêutica na reabilitação de 4 idosas com déficit de equilíbrio, 
avaliadas pelos testes Time Up And Go e Dynamic Gait Index, submetidas a 12 sessões de 45 minutos, 2 vezes por 
semana.Os resultados foram obtidos através da pontuação dos jogos utilizados para o tratamento, sendo inseridos 
em gráficos e tabelas para comparação da evolução das pacientes durante as sessões, e embora sejam escassos 
na literatura trabalhos com esse objetivo e método, pudemos em nosso trabalho observar resultados significativos 
na melhora do equilíbrio das idosas, além de ganhos adicionais, como maior estímulo para realização da 
fisioterapia, a possibilidade de sua realização em âmbito domiciliar com a reaproximação dos familiares, que podem 
participar das atividades juntamente com o idoso e a consequente melhora na qualidade de vida desses indivíduos. 
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A PROPAGANDA TELEVISIVA BRASILEIRA DE PRODUTOS PROCESSADOS E 
ULTRAPROCESSADOS 

Annesmith Ferreira Santos; Thaís Alves Pinto da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana 
 

Email: annesmithferreira@hotmail.com 

 
Atualmente, o consumo de alimentos processados e ultraprocessados têm aumentado na população. Há diversos 
fatores que influenciam na escolha dos alimentos, dentre eles, o marketing. O objetivo do trabalho foi analisar a 
propaganda de produtos processados e ultraprocessados veiculados na televisão brasileira. Trata-se de um estudo 
descritivo transversal, no qual foram observadas duas emissoras de televisão abertas. As variáveis analisadas 
foram: produto, apelo comercial, público alvo (sexo e faixa etária) e categoria do produto. Nos três dias analisados, 
foram selecionados 37 comerciais de alimentos/produtos alimentícios diversos, dentre eles, refrigerantes, molhos, 
temperos, carne, fast food, entre outros. Nota-se que a partir dos resultados obtidos, que na emissora A, o apelo 
comercial mais utilizado foi o da família/amizade (35,3%). O principal público alvo das propagandas foram os 
adultos de ambos os sexos, e o horário de maior frequência dos comercias de processados e ultraprocessados foi o 
período da manhã (47,1%). A categoria que apareceu com maior regularidade foi a de bebida alcóolica (17,6%). Na 
emissora B, o apelo utilizado com maior frequência foi o de qualidade da marca (25,0%) sendo que a categoria de 
produtos com maior frequência foi os dos embutidos (15,0%). O público alvo, sexo e período foram o mesmo da 
emissora A.  Os resultados parciais permitem verificar que o foco das propagandas é o adulto, uma vez que a 
publicidade para o público infantil vem sendo debatida e criticada. Pesquisas tem apontado o aumento do consumo 
de bebidas alcoólicas e embutidos na sociedade brasileira, principais produtos encontrados nas propagandas de 
alimentos. Conclui-se que a mídia exerce uma importante influência no consumo de processados e 
ultraprocessados que reflete no comportamento alimentar da população brasileira. 
 
   

 
 
 
 

A QUANTIDADE E A NATUREZA DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
ALIMENTARES EM UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO EM SÃO PAULO 

Daiane Priscila Campregher Thomaz; Cristiane Ferrreira da Silva Domingues; Dayane Moreira Simões; Márcia 
Lopes Weber 

 
Email: daia_and2011@hotmail.com 

 
Com o acelerado avanço tecnológico e o crescimento da população, houve incremento na produção de bens e 
serviços. Assim, à medida que são produzidos e consumidos, acarretam uma geração cada vez maior de resíduos, 
os quais, coletados ou dispostos inadequadamente, trazem significativos impactos à saúde pública e ao meio 
ambiente, gerando prejuízos nos âmbitos sanitário, ambiental e social. O objetivo deste estudo foi quantificar o 
desperdício de resíduos sólidos de uma UAN localizada em um centro universitário em São Paulo. Os dados foram 
coletados por 31 dias, nos 5 dias úteis da semana, quando havia maior número de usuários na UAN, totalizando 6 
semanas de análise. A refeição escolhida foi o almoço, uma vez que era o turno com o maior fluxo de pessoas no 
local, servindo à época do estudo uma média de 487 refeições.  Como resíduos sólidos em análise na UAN, foram 
considerados e registrados o peso das preparações não servidas que ficavam no balcão de distribuição até a 
finalização das refeições (sobras de balcão) e sobras do prato dos usuários da UAN (resto-ingestão) em Kg, e o 
total de usuários do almoço do dia. Durante os 31 dias em estudo, foram servidos 15.107 almoços e o peso total de 
resto-ingestão foi 914 Kg, com média de 29,5±5,6Kg e CV de 19%, classificado como médio. O per capita do resto-
ingestão no período foi 60,8±9,4g, classificado como inadequado. O peso total da sobra do balcão, nos 31 dias de 
estudo, foi de 937,5 Kg, com média de 30,2 ±14,3 Kg e CV de 47,2% classificado como muito alto. O per capita foi 
63,3±32,3 g. A pesquisa apontou que tanto o resto ingestão quanto a sobra de balcão estavam acima dos valores 
considerados adequados pela literatura e na observação de estudos similares. 
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AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE COM JOVENS UNIVERSITÁRIOS 

Márcia Dias de Oliveira; Narcisio Rios Oliveira; Cristiane Gomes da Silva; Thais Cristina Bispo de Lima; Elinalva 
Lima de Amorim; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: marciadiasoliveira@outlook.com 

 
A qualidade de vida de estudantes está diretamente relacionada a inquietações vivenciadas no cotidiano acadêmico 
e na vida pessoal. Para que um indivíduo tenha uma boa qualidade de vida, torna-se necessário a integração de 
todas as áreas, considerando a alimentação saudável, uma condição essencial para a promoção da saúde. Este 
trabalho teve por objetivo desenvolver uma atividade educativa em saúde com estudantes universitários do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo – Campus SP.  A ação foi desenvolvida por graduandos do 4º semestre dos 
cursos de Nutrição e Fisioterapia, durante o momento do intervalo de aulas do período matutino e contemplou: 
avaliação do estado nutricional por meio do Índice de Massa Corpórea (IMC), orientações sobre postura e sobre 
alimentação saudável. A ação ocorreu com 38 alunos, 30 eram mulheres e 8 homens, com idade entre 18 e 52 
anos. Em relação ao curso, 8 eram da Psicologia, 11 Fisioterapia, 4 Nutrição, 4 Enfermagem e 11 não informaram. 
No tocante ao estado nutricional: 4 estavam com baixo peso, 25 eutróficos, 6 com sobrepeso e 3 obesos. Cada 
estudante recebeu sua avaliação do estado nutricional, assistiu ao vídeo informativo “Guia traz dez novas regras 
para uma alimentação saudável” e recebeu um folder com os 10 passos para uma alimentação saudável 
preconizados pelo Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde. Apesar da atividade ter 
ocorrido no horário entre aulas, verificou-se grande interesse e participação do público, como graduandos 
proponentes da ação, o trabalho nos propiciou o contato com a prática, a execução de uma atividade de extensão 
junto a própria comunidade e o contato com o trabalho multidisciplinar. 
 

 

 

 

 

 

ACIDOS GRAXOS E O OVO 

Seetuko der Andrade; Dorvalina Guimarães; Edilene Ferreira; Claudia Ribeiro, Jocilene Pizon; Marcia Cristina 
Martins 

 
Email: seetuko@hotmail.com 

 
Ao analisar o cenári sobre a saúde das populações, há uma preocupação geral quanto a incidência de algumas 
doenças que dizimam os seres humanos. As pesquisas se desenvolveram muito e com o conhecimento 
acumulativo, o progresso e as decisões tomadas para cura e a prevenção de doenças deram salto significativo na 
expectativa de vida. Este trabalho tem como objetivo pesquisar sobre a relaçao dos ácidos graxos e o ovo. A 
pesquisa bibliográfica demonstrou que há relação entre os dois elementos. Segundo consulta como no TACO, 
encontra-se 8,9g. de lipídios por 100g. de ovo e 356g colesterol. Segundo Novello et al.comparando tabelas de 
composição quimica e de alimentos em relação ao conteúdo de colesterol e perfil de gordura total, gorduras 
saturadas poli e monoinsaturadas em 100g de ovo de galinha inteiro afirma com referência a gordura saturada, 
encontrou variações, com diferenças não muito altas. No Brasil, conforme o Ministério da Saúde, 2002 a causa 
morte mais importante é as de doenças cardiovasculares, sendo 65% de óbitos para a faixa etária de 30 a 69 anos 
de idade. Nas doenças (DCNT) há prevalencia de cardiopatias, obesidades, relacionadas a consumo de  alimentos  
e estilo de vida não adequados. Nesta pesquisa bibliográfica encontramos razões para considerar o ovo como 
alimento desejavel, completo e de preço acessível, e como qualquer alimento deve ser consumido com moreração. 
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ALIMENTOS MAIS CONSUMIDOS POR ADVENTISTAS EXPOSTOS A 
DIFERENTES PADRÕES DIETÉTICOS VEGETARIANOS 

Flávia Cristina Oliveira Guimarães; Efigênia Maria Barreto; Giselle Corady Matco; Kevin Fortes; Everton Gomes; 
Márcia Cristina Teixeira Martins 

 
Email: flaviacoguimaraes@gmail.com 

 
Padrões dietéticos vegetarianos, associados com desfechos favoráveis de saúde e longevidade podem variar e 
necessitam ser caracterizados com respeito aos alimentos consumidos. Neste estudo foram identificados e 
comparados os dez alimentos mais consumidos por uma população Adventista do Sétimo Dia, exposta aos 
seguintes padrões dietéticos: vegetariano estrito (VEG), ovolactovegetariano (OVL) e não vegetariano (NVG). Ao 
todo, 152 participantes do ESTUDO ADVENTO, ambos os sexos, com idade entre 34 e 75 anos, classificados em 
VEG (n = 19), OVL (n = 56) e NVG (n = 77) forneceram 3 Registros Alimentares (RA), (dois de dias da semana e 
um de final de semana), durante o período de 1 ano, com intervalo de 4 meses. Foi realizada a contagem da 
totalidade dos alimentos referidos nos 456 RA para determinação da prevalência de consumo dos alimentos e 
identificação dos dez itens mais consumidos no total e para cada padrão dietético. Arroz (80%, branco e integral), 
banana (64%), feijão (59%), tomate (55%), pão integral (54%), sucos e refrescos (52%), alface (49%), oleaginosas 
(31%), mamão (29%) e maçã (21%) foram os dez alimentos mais consumidos. Arroz, banana, feijão, pão integral, 
tomate, alface, oleaginosas e sucos e refrescos estão entre os dez alimentos mais consumidos nos três grupos. 
Pão de sal e carne bovina aparecem na lista do grupo ONV, com prevalência de consumo de 29% e 19%, 
respectivamente. Aveia e maçã (ambas com 24%) ocorrem apenas na lista dos OVL. Mamão (46%) e mel (44%) 
aparecem na lista dos dez alimentos mais consumidos pelos VEG. Comparando esses resultados com os dez 
alimentos mais consumidos no Brasil (arroz, café, feijão, pão de sal, carne bovina, sucos e refrescos, óleos e 
gorduras, aves, refrigerantes e macarrão), conclui-se que a população analisada apresenta maior consumo de 
oleaginosas, alimentos integrais, hortaliças e frutas, evitando também o consumo de café. 
 
 

 

 

 

 

ANALISE DAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO IOGURTE 

Poliana Solino Arruda; Ellen de Oliveira Luna Ferreira; Flavia Cristina Oliveira Guimares; Marcos Adriano Barroso 
Carvalho; Antonio Fernando Farias; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: poliana_arruda@outlook.com 

 
Um alimento funcional é caracterizado quando o consumo habitual associado ao valor nutricional provêm benefícios 
para saúde resultando em redução de riscos de doenças e na manutenção da saúde. Este trabalho foi desenvolvido 
como projeto integrador do segundo semestre de nutrição, cujos os objetivos foram analisar as propriedades 
funcionais do iogurte por meio de pesquisa bibliográfica e apresentar uma receita baseada nos fundamentos da 
técnica dietética e nas propriedades funcionais do iogurte. Os compostos bioativos presentes no iogurte são os 
probióticos: lactobacillus e bifidobacterias, que oferecem benéficas a saúde como manutenção da flora intestinal, 
maior resistência a doenças infecciosas, menor duração de casos de diarreia, efeito anti-inflamatório e produção de 
antitoxinas. Em relação à composição nutricional, o iogurte (170g) apresenta: 126 Kcal; 9,1 CHO; 6,8 Proteína; 7g 
Lipídios e x de cálcio. A receita apresentada foi bolo de banana, contendo como ingredientes, banana nanica, 
limão, manteiga, açúcar mascavo, canela, farinha de trigo, fermento em pó, bicarbonato de sódio, açúcar cristal, 
sal, ovos, iogurte natural, essência de baunilha, bebida láctea. O tempo de preparo é de 1 hora e 10 minutos, o 
custo da preparação foi de R$ 19,44 e o rendimento foi de 28 porções, cada porção apresentou 179,5 Kcal; 29,3 de 
carboidratos; 2,1g de proteínas e 6,2g de lipídios. Conclui se que o iogurte tem alto valor nutricional, é um alimento 
acessível financeiramente, sendo indicado e aceito por grande parte da população. 
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AS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DA CASTANHA DO PARÁ 

Ricardo Augusto Santos da Silva; Ana Rubia Vieira de Sousa; Amanda de Jesus Sousa; Sabrina Daniela Lopes 
Viana 

 
Email: ricardoaugustoo2@hotmail.com 

 
A ANVISA define alimentos funcionais como: “todos aqueles alimentos ou ingredientes que além das funções 
nutricionais básicas, quando consumidos como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos ou fisiológicos e 
benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem previsão médica”. Este trabalho foi desenvolvido como 
projeto integrador do segundo semestre do curso de Nutrição, trata-se de uma revisão bibliográfica, tendo como 
objetivo analisar a castanha do Pará e suas propriedades, composição nutricional e compostos bioativos.A 
castanha do Pará é um alimento de alto teor calórico, mas que pode contribuir com diversos benefícios a saúde. A 
castanha contém macronutrientes, em especial os lipídeos, micronutrientes (vitaminas e minerais). O ácido oleico é 
o principal composto bioativo das castanhas. As dietas ricas em castanhas podem oferecer benefícios na 
homeostase da glicose e insulina via ácidos graxos monoinsaturados e poli-insaturados. Seu consumo pode 
acarretar diversos benefícios como: redução da iniciação do aumento de tumores, regulação das atividades 
imunológicas e reparos de danos no DNA. Há estudos que relatam que pessoas que fazem ingestão diária de 
castanha e nozes tendem a perder peso, desde que consumidos com moderação.Em relação à composição 
nutricional (100g), a castanha do Pará apresenta: 643 kcal, 15,1g de carboidratos, 14,5g de proteínas, e 63,5g de 
lipídios.Conclui-se que apesar de ser um alimento rico em nutrientes, a castanha do Pará não deve ser consumida 
em excesso. Sua ingestão deve ser feita moderadamente para trazer os resultados esperados, tais como a 
diminuição do risco de doenças cardiovasculares. 
 

 

 

 

 

AS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO MORANGO 

Gisleangela Santos de Lima; Thabata França da Silva; Adna Kevellyn; Magda Esteves; Nazaré Serpa; Sabrina 
Daniela Lopes Viana 

 
Email: gisleangelalima@gmail.com 

 
Alimentos funcionais são todos os alimentos consumidos na alimentação cotidiana que podem trazer benefícios 
fisiológicos específicos graças a presença de ingredientes fisiologicamente saudáveis. Este trabalho trata-se de 
uma revisão bibliográfica, desenvolvido como projeto integrador do segundo semestre de nutrição, cujo objetivo é 
analisar o morango quanto as propriedades funcionais, composição nutricional e compostos bioativos. O 
morangueiro pertence à família das Rosáceas e ao gênero Fragaria, sendo uma infrutescência de grande aceitação 
comercial por sua aparência, aroma e sabor atrativo, e são ricos em compostos bioativos como antocianina, 
flavonoides, ácido elágico e vitamina C. Estes compostos apresentam propriedades benéficas à saúde, por serem 
antioxidantes auxiliam no retardamento e a prevenção de doenças cardiovasculares, coronarianas, são anti-
inflamatórios, e melhoram a capacidade mental entre outros benefícios. Referente a composição nutricional (100g) 
o morango apresenta 30 Kcal de energia; 6,8 de carboidratos; 0,9 de proteínas; 0,3 de lipídeos; 63,6 mg de 
vitamina C. Conclui-se que o consumo regular de frutas como o morango que é rico em compostos bioativos e 
antioxidantes exerce benefícios à saúde auxiliando na prevenção de diversas doenças e é importante conhecer 
suas propriedades assim como dos demais alimentos funcionais, bem como entender como o corpo absorve e 
utiliza seus compostos bioativos. 
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AS PROPRIEDADES FUNCIONAIS DO LIMÃO TAHITI 

Viviane Leandro Batista; Débora Andrade Moreira; Jessica Félix da Silva; Suellen Gomes Freitas; Lorraynne Santos 
Machado; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: viviasher@gmail.com 

 
Alimentos funcionais são alimentos ou ingredientes que proporcionam determinados efeitos fisiológicos nutricionais 
benéficos que podem melhorar a saúde além de suas funções nutricionais básicas. Esse trabalho foi desenvolvido 
como projeto integrador do segundo semestre de Nutrição e trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo é 
apresentar as propriedades funcionais do limão Tahiti. O limão Tahiti (CitrusAurantifolia) é uma fruta bem conhecida 
e com boa aceitação e que apresenta propriedades benéficas à saúde. Os compostos bioativos presentes no limão 
e nas frutas cítricas em geral são: Carotenóides, Flavonóides, Limonóides, Ácido Ascórbico e Ácido Fólico. Estes 
compostos apresentam ação antioxidante, vasodilatadora, anti-inflamatório, antiviral, antifúngico, quimo preventiva; 
suprime eventos carcinogênicos; oferece proteção imunológica e é fonte de vitamina C. A biodisponibilidade dos 
compostos bioativos é afetado positivamente na presença de álcool, de ferro e de calor, e negativamente na 
presença de proteínas, fibras, tabagismo e na falta de lipídios. Em relação à composição nutricional (100g), o limão 
apresenta: 32 kcal; 0,9g de proteínas; 1,1g de lipídios; 11,1g de carboidratos e 38,2mg de vitamina C. Conclui-se 
que o limão apresenta compostos bioativos com efeitos benéficos no organismo humano atuando de formas 
variáveis na absorção, metabolismo e biodisponibilidade de nutrientes. Ainda não existem estudos específicos e 
aprofundados do limão, portanto é um campo promissor para novas pesquisas. O seu consumo deve ser 
estimulado, uma vez que é uma fruta presente na mesa dos brasileiros e de custo acessível. 
 
 

 

 

 

 

 

 

BOAS PRÁTICAS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA ZONA SUL DE SÃO 
PAULO - SP 

Raymara Lima Souza; Raymara Lima Souza; Lindinaldo Dos Santos Silva; Márcia Lopes Weber 
 

Email: raymara_lima@hotmail.com 

 
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS NA ZONA SUL DE SÃO PAULO - SPA constante busca 
pela qualidade e garantia de alimentos seguros e saudáveis e o crescimento da competitividade de mercado, faz 
com que os serviços de alimentação estejam, cada vez mais, preocupados com as Boas Práticas de Manipulação 
(BPM). As Boas Práticas em Serviços de Alimentação são uma importante ferramenta para atingir um determinado 
padrão de qualidade e garantir a segurança dos alimentos através de procedimentos adequados de manipulação. 
Para isso, é necessário que as empresas invistam em treinamentos para os seus funcionários, para que a inserção 
e a efetivação das Boas Práticas possam atender ao objetivo maior. Assim, este estudo objetivou identificar o grau 
de conhecimento de manipuladores de alimentos sobre boas práticas na produção de refeições. Foi realizada 
avaliação através de um questionário objetivo, sobre conhecimentos de Boas Práticas de Manipulação, em seguida 
uma palestra com o mesmo tema. Contou-se com a presença de 40 (quarenta) participantes, 20 (vinte) e 20 (vinte) 
em dois encontros respectivamente. Dos resultados obtidos, verificou-se a necessidade de treinamento e 
conhecimentos relativos aos cuidados higiênicos, às condições operacionais e ao preparo da alimentação, por meio 
de programas eficazes e permanentes de treinamento às pessoas envolvidas na produção de alimentos. Conclui-se 
que os treinamentos devem ser propostos continuamente e por tempo suficiente para a adequada promoção de 
conhecimentos sobre as Boas Práticas de Manipulação, visando a produção de alimentos inócuos e saudáveis. 
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CARACTERÍSTICAS DA ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO GESTACIONAL 

Aline Aparecida Bueno; Jéssica Aparecida Soares Beserra; Márcia Lopes Weber 
 

Email: alinebueno002@hotmail.com 

 
Introdução: A alimentação balanceada e o fornecimento adequado de nutrientes no período gestacional são de 
fundamental importância, pois é a fase na qual as exigências nutricionais são elevadas a fim de permitir os ajustes 
fisiológicos no organismo materno e o desenvolvimento fetal. Objetivo: Identificar, através de literatura científica, 
características da alimentação no período gestacional. Metodologia: Foi efetuada pesquisa de revisão bibliográfica, 
com busca nas bases SciELO, LILACS e MEDLINE, e considerados artigos publicados entre 2003 e 2014. Foram 
localizados 316 artigos, dos quais 21 atendiam o tema central deste estudo. Resultados e discussão: A partir dos 
estudos analisados, observou-se que os alimentos mais consumidos por gestantes de todas faixas etárias foram: 
arroz, feijão, pão com margarina, sucos, refrigerantes, laranja, vegetais verde-escuros, batata frita, pizza, 
embutidos, massas, carnes, doces e salgadinhos industrializados, citados nesta ordem. A maioria das gestantes 
realizava duas a quatro refeições por dia, e nem todas as escolhas alimentares eram adequadas. Observou-se que 
múltiplos fatores que interferiam nas escolhas alimentares, desde a aceitação da gestação, situação 
socioeconômica, faixa etária, horários disponíveis para realizar refeições, tabus e estética. Constatou-se também 
que a dieta das gestantes não se encontrava adequada com relação à necessidade energética e recomendação de 
micronutrientes, como vitaminas A e C, cálcio e ferro. Conclusão: As gestantes apresentavam dieta inadequada em 
relação ao número de refeições diárias, necessidade energética e recomendações de micronutrientes essenciais na 
gestação. O acompanhamento nutricional é fundamental para o estabelecimento de uma dieta que atenda as 
necessidades da gestante. Sugere-se realização de novas pesquisas com este tema, incrementando as 
informações sobre alimentação na gestação, em que o consumo alimentar adequado é um ponto relevante ao 
crescimento fetal e manutenção da saúde da gestante. Sugere-se ainda que sejam efetuados estudos específicos 
sobre tabus e mitos alimentares, tema que é pouco explorado na literatura. 
 

  
 

DESENVOLVIMENTO DE RÓTULO PARA SALADA DE FRUTAS PRODUZIDA EM 
UM LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO 

DA ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

Janete Clair Costa do Nascimento; Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo. 
 

Email: janeteclairxique@hotmail.com 

 
Introdução: Rótulo é toda e qualquer informação referente a um produto que esteja transcrita em sua embalagem, e 
das funções do rótulo é orientar o consumidor sobre o que está consumindo. Do ponto de vista da saúde, as 
informações desses rótulos sobre o conteúdo nutricional e benefícios do alimento são particularmente importantes.   
As frutas e hortaliças por sua vez, são importantes para compor uma dieta adequada por fornecerem vitaminas, 
minerais, fibras e outros nutrientes essenciais ao organismo.  Além disso, as frutas e as hortaliças têm baixa 
densidade calórica, o que favorece a manutenção do peso corporal adequado, podendo reduzir a probabilidade de 
câncer e outras doenças, promovendo a saúde. Objetivo: Desenvolver o rótulo nutricional da salada de frutas 
ofertada em uma lanchonete universitária. Metodologia: Todo o trabalho foi feito por intermédio do projeto 
“promovendo a alimentação saudável por meio da produção de salada de frutas”. Utilizando ficha técnica de 16 dias 
de produção e com base na resolução RDC Nº 54, de 12 de novembro de 2012. Resultado: Foi calculado o rótulo 
nutricional da salada se frutas. Cada porção fornece 5% do VD de energia e 92% VD de fibras. Discussão: O rótulo 
nutricional pode auxiliar neste processo de uma escolha mais saudável. Neste contexto, a qualidade dos alimentos, 
tanto em termos de higiene e conservação quanto em relação ao seu valor nutritivo e sensorial, desempenha papel 
importante, pois estão diretamente relacionados à condição saúde/doença da população. Conclusão: Tal 
instrumento pode auxiliar a população a realizar uma escolha mais consciente e saudável de pequena refeição 
(lanche). 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM 
ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS 

Thairine Perciliano Vieira; Kenia Walquiria Gomes Silva; Ediane Ferreira Izabel; Márcia Maria Hernandes de Abreu 
de Oliveira Salgueiro 

 
Email: thairinevieira2010@gmail.com 

 
O excesso de peso e a obesidade vêm sendo um problema bem comum entre as crianças brasileiras. A idade 
escolar é um momento de mudanças, pois a criança está transitando para a adolescência, essas mudanças 
juntamente com o processo educacional podem moldar os conhecimentos em diversas áreas e também formar 
novos hábitos. Antes dos anos 90 a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) não tinha sua parte nas políticas 
públicas, até o momento em que se percebeu a relação entre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e a 
alimentação, após esse período a EAN tornou-se indispensável para promoção da alimentação saudável e proteção 
de doenças. O objetivo deste trabalho foi compartilhar um método de intervenção em Educação Alimentar e 
Nutricional com ênfase no consumo de hortaliças entre alunos do ensino fundamental do município de Carapicuíba.  
Trata-se de um estudo de intervenção que teve como foco o consumo de hortaliças. A pesquisa foi realizada nas 
escolas municipais de Carapicuíba que fica localizada na região metropolitana de São Paulo, no estado de São 
Paulo, no Brasil. A Intervenção foi realizada em todas as salas dos períodos da manhã e da tarde envolvendo 6.500 
alunos. A intervenção foi dividida em três etapas: a dramatização, momento de perguntas com a dinâmica do dado 
e a colagem de figuras em cartazes. A reação dos alunos foi positiva ao participar das atividades realizadas, pois a 
sua receptividade demostrou interesse sobre o tema ali discutido. O método mostrou-se positivo em relação a 
participação e envolvimento dos alunos nas atividades educativas e esteve alinhado às políticas públicas de 
promoção de hábitos alimentares saudáveis nas escolas. Esse método pode ser replicado em outros municípios e 
estados do país por ser de baixo custo, metodologia factível e também por envolver o ambiente escolar. 
 

  
 

ESTADO NUTRICIONAL DE ESCOLARES E AÇÕES EDUCATIVAS EM 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO. 

Erdilene Bueno Onofre; Adevair Gonçalves Dos Santos; Sabrina Daniela Lopes Viana 
 

Email: erdynha.nmv@hotmail.com 
 
Introdução: A escola é um espaço ideal para o desenvolvimento de programas de intervenção nutricional, por estar 
envolvida no processo de promoção da saúde e é onde as crianças passam grande parte do seu tempo. A 
obesidade tem aumentado em todos os segmentos sociais e nas diversas faixas etárias. Sabe-se que crianças com 
sobrepeso têm maior probabilidade de se tornarem obesas na idade adulta. Objetivos: Avaliar o estado nutricional 
de escolares de uma instituição pública de ensino e desenvolver ações em educação alimentar e nutricional (EAN) 
junto a este público. Métodos: A pesquisa foi realizada em uma escola de Ensino Fundamental de Embu das Artes 
– SP com 32 escolares, entre 7 e 11 anos de idade. As atividades de EAN realizaram-se integrando escolares com 
os estudantes de nutrição, nutricionistas, professores, equipe do PSE (Programa de Saúde na Escola), na forma de 
circuito com cinco estações: antropometria, degustação de legumes, palestra sobre a importância da água, 
montagem do meu prato saudável e saúde bucal. Resultados: Na avaliação antropométrica verificou-se uma alta 
taxa de excesso de peso caracterizando 34,38% da amostra, sendo 28,13% de alunos com sobrepeso e 6,25% 
com obesidade. Sobre a EAN, os escolares se mostraram interessados e se integraram bem nas atividades 
propostas. Conclusão: O ambiente escolar é um local fértil para o desenvolvimento de ações com vista a aquisição 
de hábitos alimentares saudáveis. É na escola que o indivíduo aprende e passa vários anos da sua infância e 
adolescência. Apesar do projeto ter sido uma atividade pontual, o intuito é que as escolas junto ao PSE deem 
continuidade. 
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IMPACTOS NEGATIVOS DO CONSUMO ELEVADO DE ÁCIDOS GRAXOS 
SATURADOS NA SAÚDE HUMANA. 

Kenia Máximo dos Santos; Fábio Martinez Dias; Wanderson Felipe Santos Costa; Gláucia Landvoigt; Márcia Dias 
de Oliveira; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro 

 
Email: kenia_maximo@hotmail.com 

 
A gordura é uma importante fonte de energia, facilita a absorção de componentes da dieta lipossolúvel, como as 
vitaminas. Além disso, gorduras e óleos são importantes fontes de ácidos graxos essenciais. Contudo, consumo 
elevado de gorduras saturadas pode incorrer em implicações negativas à saúde humana. O objetivo deste estudo é 
conhecer a produção científica sobre o consumo elevado de gorduras saturadas e suas implicações negativas na 
saúde humana. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura com caráter exploratório, descritivo. Foram utilizados 
os descritores: gorduras saturadas “or” composição de alimentos “or” ovo. A busca foi realizada na base BVS e 
foram selecionados ao final quatro estudos. Segundo a literatura estudada, as principais fontes de gordura saturada 
são os alimentos de origem animal, porém também é encontrada em alguns alimentos de origem vegetal. Observa-
se que a redução da ingestão de ácidos graxos saturados é um dos principais objetivos da maioria das 
recomendações dietéticas visando a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis incluindo doenças 
cardíacas. As últimas orientações da Associação Americana do Coração e do Colégio Americano de Cardiologia 
foram para reduzir o consumo de gordura saturada para 5% ou 6% das calorias totais diárias visando a diminuição 
do risco do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis principalmente doenças cardíacas. O 
consumo excessivo de gordura saturada, presente principalmente em alimentos industrializados, pode causar 
danos importantes a saúde, como o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, doenças 
inflamatórias, autoimunes, cânceres, aterosclerose, hipertensão, hipertrofia cardíaca, bem como outras doenças 
metabólicas e degenerativas. Nesse contexto, estratégias para reduzir a quantidade de gordura saturada nas 
refeições da população brasileira juntamente com estratégias de promoção da alimentação saudável que propiciam 
a ampliação dos conhecimentos da população sobre como se prevenir das doenças crônicas não transmissíveis, 
podem ser ações eficazes para a redução da incidência e prevalências dessas morbidades. 
 
 
 
 

 

 

O ALHO E SUAS PROPRIEDADES FUNCIONAIS 

Denise Tatiana Mendes Vilagra; Bruna Leal Laet; Marília Teixeira Cavalcante; Átila Rodrigues Mendes; Marineude 
Oliveira Guimarães; Sabrina Daniela Lopes Viana 

 
Email: denisetmendes@gmail.com 

 
Alimentos funcionais são aqueles que contêm em sua composição química alguma substância biologicamente ativa 
que, ao ser incluído numa dieta usual, pode ser capaz de modular processos metabólicos ou fisiológicos, resultando 
na redução do risco de doenças e promovendo a manutenção da saúde. Este trabalho foi desenvolvido como 
projeto integrador do segundo semestre de Nutrição, cujo objetivo é apresentar as propriedades funcionais do alho. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada em artigos e livros. O alho tem sido usado como medicamento 
desde a Antiguidade e pesquisas recentes têm demonstrado seus efeitos imunoestimulante, hipotensor, 
antiaterosclerótica, anticancerígena e antimicrobiana. Essas propriedades se devem aos seus componentes - mais 
de 30 já foram isolados - especialmente nos derivados de enxofre (sulfatados). O mais importante é a alicina, 
responsável pela maioria das propriedades farmacológicas da planta e que confere o odor característico. Ela inibe o 
desenvolvimento de bactérias, destrói fungos e estimula o fluxo das enzimas digestivas. Há registros de estudos da 
diminuição do risco de câncer de estômago pela metade pelo combate a bactéria Helicobacter pylori. Os trabalhos 
também mostram diminuição da taxa de câncer de próstata para homens com alto consumo do tempero. Os 
compostos bioativos têm a capacidade de impedir que o colesterol se fixe nas paredes dos vasos sanguíneos e 
aumentam a elasticidade, relaxando os pequenos músculos ao redor deles. Ainda não há consenso quanto à 
recomendação de ingestão, mas alguns órgãos de saúde internacionais sugerem a ingestão de 4g de alho cru ou 8 
mg de óleos essenciais, o que equivaleria a 1 dente de alho. Conclui-se que a utilização do alho como alimento 
funcional é comprovado pelos estudos encontrados. Há respaldo científico para os efeitos atribuídos, porém 
salienta-se que o alho deve ser utilizado como prevenção, pois os estudos não foram conclusivos no emprego do 
alho como medicamento. 
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PANORAMA DOS PROGRAMAS E POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
NO BRASIL: 1930 - 2014 

 
Pâmela Vitória Santos Pinheiro Assana; Cristiane Aparecida de Luna Iori; Fernanda Santiago da Silva; Sabrina 

Daniela Lopes Viana 
  

E-mail: vitoriaassana@ig.com.br 
 

A alimentação é importante em diversos aspectos: biológico, econômico, social, científico, político, psicológico e 
cultural. O presente estudo avaliou a evolução dos programas e políticas públicas de alimentação e nutrição no 
Brasil. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica composta por documentos oficiais dos programas e políticas do 
Brasil e artigos científicos. Os primeiros programas e políticas de alimentação e nutrição no Brasil datam da década 
de 1940, com foco nas deficiências nutricionais e na fome. Na década de 1950, foi instituído o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Em 1972, foi criado o INAN, órgão que abarcou grande parte dos programas e foi 
responsável pela construção do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição. Em 1977, foi instituído o Programa 
de Alimentação do Trabalhador (PAT). Na década de 1990, diminuíram se os programas existentes na agenda 
pública. Em 1999, foi aprovada a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), sendo atualizada em 2011, 
com o objetivo de respeitar, proteger, promover e prover os direitos à saúde e à alimentação adequada para a 
população. Em 2002, foi implantado o Programa Fome Zero. Em 2006, foi promulgado a Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar Nutricional (LOSAN). Somente em 2010, a alimentação se torna um direito social garantido na 
constituição. A primeira edição do Guia Alimentar para a população brasileira foi criada em 2006 e atualizada em 
2014. A análise permitiu verificar a evolução dos programas e políticas ao longo dos últimos 87 anos. No início do 
século, o foco era o combate de deficiências nutricionais e da fome. Hoje, o desafio consiste em garantir uma 
alimentação digna a todos os cidadãos, respeitando os aspectos nutricionais, culturais, econômicos, entre outros; 
em um contexto em que as deficiências nutricionais e as doenças crônicas não transmissíveis coexistem. 
 

 
 
 
 
 

PERCEPÇÃO DAS MERENDEIRAS EM RELAÇÃO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

Carolina Martins da Silva Morais; Cleunice Alves; Iramaia Campos Ribeiro Figueiredo 
 

Email: carolinamartinsmorais@ig.com.br 

 
A Educação Nutricional Escolar é importante estratégia de ação em Saúde Pública e as merendeiras podem 
disseminar, por meio de seu trabalho, ações educativas de incentivo a alimentação saudável aos escolares. 
Percebe-se um processo de transição alimentar, onde há substituição de uma alimentação composta por frutas, 
legumes e verduras (FLV), por outra rica em açúcares, gorduras e sal, ocasionando as Doenças Crônicas não 
transmissíveis (DNCT). O presente trabalho teve o objetivo de desenvolver ações em educação alimentar e 
nutricional junto às merendeiras de uma escola no município do Embu das Artes. Trata-se de um estudo de corte 
transversal, com ações de educação nutricional. Na coleta de dados utilizou-se método roda de conversa, 
entrevista com dois questionários semiestruturados e observação direta. A partir desta entrevista foram 
desenvolvidas preparações culinárias para degustação das merendeiras. O trabalho possibilitou perceber que mais 
da metade (57,14%) das merendeiras não chegou a completar o ensino fundamental, não foram originalmente 
contratadas como merendeiras e a grande maioria (87,71%) não tinha experiência prévia na função. (Tabela 1). O 
estudo mostrou que as merendeiras consumiam poucas frutas, legumes, verduras e baixo consumo de água, 
33,33% dos entrevistados consumiam menos de 1 copo de água por dia. (Tabela 2). Em relação ao exercício da 
função as dificuldades citadas pelas merendeiras foram: “faltam mais merendeiras, ” “falta compreensão dos 
companheiros, ” “poucos funcionários e pouca panela de pressão’”. Quando indagadas sobre temas de maior 
interesse obteve-se: Preparações que utilizam soja; Obesidade; Gorduras; Elaboração de cardápios. Observou-se 
um índice relevante de baixa escolaridade entre elas o que evidência a necessidade de cursos de capacitação. 
Conclui-se que as merendeiras são promotoras da saúde e que devem ter seu papel reconhecido na educação 
escolar. 
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PROJETO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMUNITÁRIA ATRAVÉS DE FEIRA DE 
SAÚDE. 

Wanderson Felipe Santos Costa; Sabrina Daniela Lopes Viana 
 

Email: felipe.ucbnutri@gmail.com 
 
A obesidade e a hipertensão fazem parte das chamadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
responsáveis por 72% dos óbitos no Brasil em 2014. Estratégias de promoção da alimentação saudável podem ser 
eficazes para a redução da incidência e prevalência destas doenças. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma 
ação educativa em saúde junto à comunidade UNASP e vizinhança, com foco na redução de DCNT. Trata-se de 
uma intervenção de estudantes de nutrição em conjunto com os de fisioterapia em uma feira de saúde. A ação 
constituiu em avaliação antropométrica e do consumo alimentar por meio do questionário “Como vai a sua 
alimentação” do Ministério da Saúde e orientações por meio de um painel sobre quantidade de sódio e açúcar em 
alimentos industrializados, além de folder sobre 10 passos para uma alimentação saudável. A população foi 
composta por 109 indivíduos, sendo 64% mulheres, 33% homens e 3% não identificados, com idade entre 15 e 79 
anos. Em relação ao IMC: 1% com Baixo Peso, 49% com Peso Normal, 31% com Sobrepeso, 9% com Obesidade e 
10% não realizaram as medidas. No tocante à alimentação, 73 pessoas responderam ao questionário: 62% comem 
e ou mais frutas por dia, 65% comem de 1 a 4 colheres de sopa de verduras, 54% consomem 4 ou mais colheres 
de feijão, 74% de 1 a 5 colheres de sopa de arroz ou macarrão, 52% consomem nenhum ou apenas 1 ovo ou 
pedaço de carne diariamente. Sobre a ingestão d’água, 74% ingerem mais de 5 copos. Aproximadamente 5% não 
consomem frutas ou verduras. Apenas 22% trocam as principais refeições por lanches e 11% ingerem bebidas 
alcoólicas. No geral a população tem alguns conhecimentos sobre alimentação saudável, no entanto, o número de 
pessoas com excesso de peso é alto, indicando a distância entre o conhecimento e aplicação. 
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE PER CAPITA DE ARROZ E FEIJÃO DE ESCOLARES, ENTRE 4 
(QUATRO) A 14 (CATORZE) ANOS DE UMA UNIDADE ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES. 

Elvis Eli Martins; Iramaia Figueiredo 
 

Email: elvis_martins@terra.com.br 
 
O excesso de calorias, gorduras saturadas e sódio, contribui para o surgimento ou agravamento de doenças como 
obesidade, hipertensão, e outras doenças que prejudicam a saúde e consequentemente as atividades de escolares. 
O cardápio torna-se uma ferramenta muito importante para ser utilizada. A dieta básica do brasileiro é caracterizada 
pelo consumo de arroz, feijão e carne bovina. Conhecer as porções consumidas na população torna-se de suma 
importância para elaboração de cardápios que atendam tanto as necessidades de macro como de micronutrientes. 
O presente trabalho objetivo conhecer a quantidade per capita de arroz e feijão dos escolares, entre 4 (quatro) a 14 
(catorze) anos de uma Unidade Escolar (UE) da rede pública do município da Estância Turística de Embu das 
Artes. Trata-se de um estudo realizado na cozinha de uma UE do município de Embu das Artes, SP, para 
determinação de per capita de arroz e feijão, em abril e maio de 2015. A amostra foi constituída por 785 alunos, 
sendo 341 (43,4%) do turno matutino; 444 (56,5%) do período vespertino. Em relação à quantidade consumida de 
arroz, apurou-se quantidade per capita de 23 gramas para os escolares das Fases 4 e 5, alunos do ensino 
Fundamental I 27 gramas. Já as quantidades per capita para os alunos do ensino Fundamental II entre 32 e 40 
gramas. Quanto ao consumo de feijão, per capita de 20 gramas para os escolares das Fases 4 e 5, os alunos do 
ensino Fundamental I 30 gramas. Já as quantidades per capita para os alunos do ensino Fundamental II estiveram 
entre 34 e 36 gramas. Vários fatores impactaram nas quantidades per capita, tanto do arroz como do feijão. O 
programa de alimentação escolar deve permanecer atento às quantidades per capita de seus escolares atendidos, 
tendo em vista ser um veículo de segurança alimentar e nutricional. 
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RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE ALUNOS DE CARAPICUIBA 

Gleyciele Lima de Oliveira; Brenda Allen Costa Oliveira; Leslie Andrews Portes; Marcia Maria Hernandes de Abreu 
de Oliveira Salgueiro 

 
Email: glyciele@hotmail.com 

 
Esse trabalho teve por objetivo relacionar o estado nutricional e as características sociodemográficas de alunos do 
ensino fundamental I de Carapicuíba. Trata-se de um estudo transversal realizado com 355 alunos, com idade entre 
6 a 10 anos. A avaliação antropométrica deu-se por meio de aferição de peso e estatura dos alunos, a classificação 
do estado nutricional pelos índices estatura para idade, peso para idade e índice de massa corporal (IMC) para 
idade, considerando os valores de referência da Organização Mundial da Saúde. Os dados de escolaridade dos 
pais e da classe econômica foram coletados por questionário socioeconômico. Todas as análises foram feitas por 
meio dos pacotes estatísticos GraphPad Prism e SPSS. As medidas antropométricas das crianças das diferentes 
escolas foram comparadas por meio da análise de variância. As prevalências nas categorias de estatura, peso e 
IMC foram analisadas por meio do teste do qui-quadrado. Os resultados foram considerados estatisticamente 
diferentes quando p < 0,05. Apenas 1,4% dos alunos apresentaram baixa estatura e baixo peso para a idade, mas 
41,7% exibiram excesso de peso. Não foram verificadas associações entre à classe econômica e a escolaridade 
dos pais e das mães e as diferentes prevalências de estatura, peso e de IMC. Conclui-se que a elevada prevalência 
de excesso de peso entre meninos e meninas não estava associada à classe econômica e à escolaridade dos pais. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UMA COMPARAÇÃO ENTRE A QUANTIDADE DE GORDURAS SATURADAS EM 
LEITES E DERIVADOS E SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SAÚDE 

Thiago Ferraz Caíres; Josimar Alves da Silva; Jaqueline Nery; Flavio Freitas; Patricia Castro; Maristela Santini 
Martins 

 
Email: thiagosarref@hotmail.com 

 
As gorduras saturadas estão presentes em abundância em diversos alimentos, especialmente entre industrializados 
e de origem animal, entre eles carnes, leite e derivados. A gordura saturada, em um nível moderado é benéfica à 
saúde, entretanto, o acúmulo de gorduras saturadas no organismo pode ocasionar danos à saúde. O objetivo deste 
trabalho foi verificar o que a literatura apresenta sobre gorduras saturadas presente em leite e derivados e as 
consequências à saúde humana. Foi realizada uma revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e 
descritiva, tendo como descritores leite e gordura, na base de dados SCIELO e LILACS. Após a coleta de dados 
foram selecionados 6 artigos que se relacionavam ao tema. Foi possível perceber que o leite desnatado se 
apresentou mais recomendado, porém em nada se diferenciou do semidesnatado, entre os queijos o tipo minas 
apresentou menor quantidade de gordura saturada e colesterol e o leite de vacas alimentadas à base de 
suplementos, hormônios e vegetais como palmas continham uma quantidade maior de gorduras saturadas. Em 
relação à quantidade de gordura saturada em 100g de alimento, o leite integral apresentou 1,7g, o queijo minas 
frescal 11,7g, a margarina 31g e o iogurte integral 2,2g. A gordura saturada possui funções importantes para o 
organismo como fornecer elementos para formação de membranas das células e processo de armazenamento de 
algumas vitaminas. O acúmulo de gorduras saturadas no organismo aumenta o LDL colesterol ruim, que quando 
oxidado forma placas de gorduras, (placas ateroma) obstruindo veias e artérias ocasionando danos à saúde como a 
incidência de doenças cardiovasculares como infarto, acidente vascular cerebral, além de uma grande 
probabilidade de ser a razão do princípio de alguns tipos de câncer. Conclui-se, portanto, que as gorduras 
saturadas são essenciais para nossa dieta diária, mas podemos perceber que se estas forem consumidas além do 
limite, podem causar-nos inúmeros malefícios a saúde 
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA INFÂNCIA 

Thais de Aquino Mota Alves; Larissa de Aquino Mota Alves; Thais Sousa Nunes de Santana; Elnaque Ribeiro Costa 
Leite 

 
Email: tha.aquinoalves@gmail.com 

 
É de grande significatividade que saibamos quais são os fatores relevantes para uma consciência financeira. 
Aplicá-los e evitá-los na medida certa, saber, por exemplo, a partir de qual fase devemos estimular a 
conscientização, quais os benefícios da sua implantação na educação infantil e como uma criança deve recebê-la.  
Este artigo tem por objetivo, através de uma pesquisa quantitativa feita com crianças em fase escolar entre 
Educação Infantil e Fundamental I, mostrar que pais e escola precisam ser aliados no que tange a educação de 
crianças, tendo em vista formar futuros consumidores conscientes, identificar o que a educação financeira contribui 
para fase adulta, entender a importância que ela pode ter na formação das crianças, descrever o porquê de sua 
necessidade para formação da autonomia, sabendo lidar com frustrações e ansiedade e integrar valores em seu 
cotidiano. A Educação Financeira é uma ferramenta que, se utilizada desde cedo, possibilita a construção de uma 
base equilibrada no que diz respeito a relação adulto x dinheiro. Por esse motivo buscamos estudar e compreender 
qual a importância da educação financeira na fase de desenvolvimento da criança, para possibilitar que esta tenha 
maiores chances de se tornar um adulto consciente no que diz respeito às suas questões financeiras. 
 
 
 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA ALFABETIZAÇÃO 

Rosa Maria Barbosa; Elizabeth Cristina Galdino; Maria Das Graças Oliveira Sena; Eglie Rodrigues 

 
Email: Rosavana@Ig.Com.Br 

 

 
 O objetivo deste trabalho foi investigar e analisar a música como interação social, cultural e ambiental na 
alfabetização. Procurou-se estabelecer a interação entre professores e alunos através da música com o objetico de 
praticar a linguagem escrita e oral, aprender ritmos e sons por meio de instrumentos e exercitar a memória. 
Segundo Lopes Eugeneo (2012), "A música é um fator ambiental importante para o desenvolvimento das 
habilidades motoras, auditivas, lingüísticas, cognitivas e visuais, entre outras".A pesquisa foi realizada,com 12 
professores, que trabalham com crianças de 1° e 2° ano da rede pública,nos municípios de: Embu das 
Artes,Itapecerica da Serra e São Paulo.Ali pode-se ver a opinião dos professores, quanto à musicalização na 
educação infantil, enfocando a alfabetização, baseada nas suas práticas em sala de aula. Dos 12 professores 
questionados, contatou-se que a maior parte utiliza música nas suas aulas de forma variada como, para alfabetizar, 
como divertimento, como relaxamento e como interação entre os alunos. Quando questionados sobre qual o papel 
da música na alfabetização, os professores responderam que ela ajuda na oralidade, na cultura, na afetividade e na 
coordenação. Por fim apurou-se que a maioria dos professores pesquisados acham a música um instrumento 
importante na alfabetização. Assim, foi discutido no trabalho os aspectos teóricos e práticos do uso da música na 
alfabetização. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DOS 
ALUNOS DE SÉRIES INICIAIS 

Sandra Chagas Matos do Amaral; Regiane Lourenço Oliveira; Haller Alinar srach Schunemann 

 
Email: sandramatos009@gmail.com 

 
Esse trabalho que escolhemos, tem como objetivo analisar a importância da presença dos pais na vida escolar dos 
filhos, destacando as contribuições da parceria entre escola e família, no desenvolvimento acadêmico dos alunos 
de séries iniciais. Identificar ações que os pais fazem no seu cotidiano para garantir o êxito dos filhos na escola. 
Compreender como os pais e professores se relacionam para que haja sucesso no desempenho escolar dos 
estudantes, entender porque alguns pais são ausentes no processo de construção de conhecimento e 
aprendizagem de seus filhos.  Objetivo Geral Compreender que tipo de relação há entre família e escola, e suas 
possíveis implicações no desempenho escolar dos alunos das séries iniciais. Discussão: Nossa pesquisa procurou 
avaliar a importância dos pais na vida acadêmica dos filhos, porém através dos artigos pesquisados, chegamos à 
conclusão que há necessidade de haver um consenso entre os pais e a escola.No início do projeto fomos 
divergentes com os autores, porque apresentávamos uma opinião distinta, percebendo que a presença dos pais era 
insubstituível, porém ao longo das pesquisas científicas e da análise dos resultados, chegamos à conclusão que 
tanto os pais como os educadores têm grande valor no desenvolvimento escolar dos educandos.Verificamos que o 
resultado do trabalho foi alcançado, pois constatamos que a relação dos pais com a escola é uma contribuição 
indispensável, é uma edificação de práticas visíveis, relação de colaboração, trocas e interação de ambas as partes 
Concluímos por meio dessa pesquisa, que as crianças são o foco da educação, portanto, pais e educadores 
precisam estar ativos na sua escolarização, auxiliando naquilo que são inseguros e compartilhando a tarefa de 
prepararem as crianças para a inserção crítica, participativa e produtiva na sociedade, para que haja bom 
desenvolvimento físico, cognitivo e comportamental. 
 
 
 
 
 
 
 

 

A INFLUÊNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO DESENVOLVIMENTO DAS 
CRIANÇAS DO NASCIMENTO AOS TRÊS ANOS 

Mara Lucia Oriel de Sousa; Eglie Rodrigues 

 
Email: maraoriel@hotmail.com 

 
A INFLUÊNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS DO 
NASCIMENTO AOS TRÊS ANOS Na Educação Infantil, a criança, ao escutar as histórias, aprende a desenvolver a 
capacidade de ouvir, essencial ao desenvolvimento do seu psiquismo, bem como a atenção, a memória, a 
concentração, a imaginação, a criatividade, a linguagem oral, que se constituem fatores essenciais para o 
desenvolvimento humano, podendo assim desenvolver a capacidade de narrar acontecimentos, criar histórias e 
situações. Saber o caminho para que todo esse processo ocorra é o que se pretende com esta pesquisa e será um 
meio de contribuição para todos os educadores se direcionarem na melhor maneira de se envolver com o mundo 
literário com os pequenos e contribuir para seu desenvolvimento de forma lúdica e afetiva.A pesquisa foi realizada 
em um Centro de Educação Infantil, com 10 pais e 10 professores que responderam um questionário com 13 
perguntas iguais. As crianças do Centro de Educação Infantil têm de sete meses a quatro anos de idade.Verificou-
se que os pais e os professores contam historias para as crianças, o que muda na contação é o método 
utilizado.No geral, percebeu-se que acontece a aprendizagem e desenvolvimento da criança por meio da 
participação, ao ouvir as historias lidas ou contadas com a ajuda dos adultos. A relação que se dá entre o adulto e a 
criança durante a roda de histórias é, portanto, mediada pela linguagem. 
Pode-se constatar com esse trabalho que é preciso escolher leituras que incentivem as crianças a ouvir e 
reproduzi-las posteriormente. Usar entonação de voz atraente, fazer suspense, usar gestos movimentando o corpo 
e estar sempre atento ao vocabulário da história colocando significados quando houver palavras novas. Contar 
histórias na verdade é a união de muitas artes: da literatura, da expressão corporal, da poesia, da musica, do 
teatro. 
 
 
 
 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 45 

A RELAÇÃO DA MÚSICA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Alessandra Avelino Cavalcante; Liliane Silva dos Santos Mendes; Dayse Karoline Souza Silva de Carvalho 

 
Email: alessandraavelinocavalcante@yahoo.com.br 

 
Este artigo trata de questões relacionada a música no processo de desenvolvimento da criança na educação 
infantil, procurando conhecer e analisar o trabalho que a música oferece, sendo um suporte nos aspectos 
cognitivos, social e afetivo buscando encaminhar sugestões aos professores oferecendo subsídios para o 
aprimoramento com a linguagem musical. No contexto da educação infantil, se devidamente explorado na escola 
como recurso didático, ferramenta, de suporte cognitivo e trabalhado de forma lúdica e dinâmica, traz experiências 
gratificantes para as crianças e constitui um elemento inestimável para a sua formação e desenvolvimento. A 
metodologia deste Trabalho de Conclusão de Curso constitui em revisão bibliográfica e questionário entregue a 10 
professores da modalidade de Educação Infantil. O questionário foi preparado com 16 (dezesseis) questões 
dissertativas que se referem as concepções teóricas e práticas da música utilizadas pelos professores das séries 
iniciais. Participaram desta pesquisa apenas professores do sexo feminino, com idades entre 25 e 45 anos, sendo 
que das dez professoras que responderam ao questionário 2 (duas) trabalham na área a mais de 15 (quinze) anos, 
3 (três) entre 5 (cinco) e 10 (dez) anos, e 5 (cinco) menos de 5 (cinco) anos. Quanto ao nível de formação apenas 1 
(uma) das 10 (dez) professoras já possuem pós-graduação, 6 (seis) tem graduação completa em Pedagogia e 3 
(três) estão cursando ensino superior em pedagogia. Concluímos que a música é importante para o processo de 
ensino e aprendizagem no desenvolvimento da criança. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA 

Ana Rodrigues de Oliveira Silva, Ana Rodrigues de Oliveira Silva, Aline Pereira Santos; David Mesquita da Costa 

 
Email: anarodrigues.silva@hotmail.com 

 
Esse artigo aborda a Consciência fonológica à habilidade de refletir sobre a fonologia da linguagem. Sua relação 
com linguagem escrita é recíproca, ou seja, componentes simples da consciência fonológica auxiliam aquisição de 
habilidades iniciais de leitura e escrita que facilitam o desenvolvimento de componentes mais complexos e, assim, 
sucessivamente.  O objetivo da nossa pesquisa era analisar se as crianças do 5°ano da escola Josephina Cintra 
Damião, em processo de aprendizado da leitura e escrita, tem alguma dificuldade na área da Consciência 
Fonológica. A Pesquisa é qualitativa de caráter exploratório. Foi realizada na escola E.E Prof. Josephina Cintra 
Damião uma população de 98 alunos das 3 turmas 5° ano desta escola. A amostra foi realizada com 30 alunos, 
participaram 19 meninos e 11 meninas. Foi aplicado uma adaptação do teste de consciência fonológica, com cinco 
itens a serem observados. Nos itens constavam leitura e escrita. É possível observar que os estudos convergem 
para a importante relação no desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica com o desenvolvimento 
da leitura e escrita. Os resultados obtidos demonstraram um desenvolvimento gradual e sensível das crianças, 
mostrando sempre as mesmas dificuldades no aprendizado. Chegamos a uma conclusão que as crianças do 5ºano 
que não escrevem não foram alfabetizadas corretamente, por decorrência dos anos anteriores ou por falta de 
observação dos professores essas crianças com baixo rendimento passaram de um ano para o outro apresentando 
dificuldade no aprendizado. 
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DESAFIOS DO EDUCADOR NO ATENDIMENTO À CRIANÇA COM SÍNDROME DE 
DOWN EM SALA DE ALFABETIZAÇÃO 

Andrea Aparecida dos Santos Nascimento, Claudia Simone Peixoto de Oliveira, Sirlene Vicente de Arruda Avelino; 
Catherine Oliveira Araujo 

 
Email: andrea.pedagosp@gmail.com 

 
Este trabalho tem como objetivo investigar o conhecimento do professor de alfabetização sobre a Síndrome de 
Down (SD), conhecer o método de alfabetização utilizado e pesquisar recursos e materiais que facilitem o trabalho 
com esse público. A revisão possibilitou perceber as principais características da criança com a Síndrome, os 
transtornos de aprendizagem envolvidos e o impacto da família e do profissional adequadamente qualificado no 
processo educativo, bem como a necessidade de maior investimento na estrutura da escola e no preparo do 
professor para mediar o processo de alfabetização do aluno com SD e os meios empregados para compreensão 
dos conteúdos educacionais.Uma das características desse tipo de alteração genética é a deficiência mental que 
pode provocar um atraso em todas as áreas do desenvolvimento, porém o desenvolvimento da inteligência não 
depende somente da síndrome, mas da influência do meio familiar e escolar do indivíduo.Fazer com que a criança 
seja mais autônoma na sala de aula, o papel do professor é estimular e ajudar esses alunos com SD a estarem 
preparados a encontrar-se com a sociedade sem que o grupo exclua essa criança.Para isso, a escola, como 
instituição que legitima a prática pedagógica e a formação de seus educandos, precisa romper com a perspectiva 
homogeneizadora e adotar estratégias para assegurar os direitos de aprendizagem de todos. 
 
 
 
 
 

 

 

ESTÃO OS EDUCADORES PREPARADOS PARA ATUAREM EM CLASSES 
HOSPITALARES, SEGUNDO A VISÃO DOS GESTORES EDUCACIONAIS? 

Caroline Felizardo Barbosa; Ivonete dos Santos Novaes de Moraes; Hildenir Moura Bahia 

 
Email: Cah.Felizardo@Gmail.Com 

 
A pedagogia hospitalar desenvolve uma proposta pedagógica individualizada para cada criança doente ou 
hospitalizado atendendo a sua necessidade, contribui para a diminuição a evasão escolar, etc. Analisar se os 
professores estão preparados para atuarem em classes hospitalares com crianças internadas, segunda a visão de 
gestores educacionais. A visão dos gestores, a respeito de pedagogia hospitalar, apontou que na rede pública de 
ensino 90% das instituições não responde a uma convocação para envio de docentes para atenderem as crianças 
internadas em hospitais, pois a instituição ainda não foi convocada para esse tipo de atendimento.E apenas 10% 
dos gestores nas escolas públicas respondeu que envia, após a concessão de um tempo para o treinamento de 
profissionais para atenderem a está demanda. Comparando com os percentuais na rede de ensino particular, 60% 
alegou que a instituição ainda não foi convocada para este tipo de atendimento; e 30% das instituições não envia, 
por não ter no quadro de docentes profissionais qualificados.E com 10% nas escolas particulares respondeu 
positivamente, enviando profissionais capacitados para atuarem neste contexto.Quanto a preocupação com a 
capacitação de educadores para atuarem em ambiente hospitalar,60% das escolas públicas e 80% das escolas 
particulares, afirmaram que a instituição não atende a esta necessidade e também não exige dos profissionais 
contratados esse tipo de formação até o momento em razão da baixa demanda. Há um programa sistemático e 
permanente de capacitação em 20% das escolas públicas. Na rede pública,10% dos gestores responderam que a 
instituição terceiriza esta formação comparado a 10% nas instituições de ensino particular.O atendimento domiciliar 
é oferecido em uma das escolas desta rede, representando 10% do total. Um gestor da escola da rede pública, 
adicionou uma opção no instrumento, informando que a Prefeitura de São Paulo designa e capacita os professores. 
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LITERATURA INFANTIL: AS CONTRIBUIÇÕES NA PRÉ-ALFABETIZAÇÃO DE 
CRIANÇAS DE 4 A 5 ANOS. 

Ana Carolina Pires de Lima; Verônica Costa Rodrigues; Eglie Rodrigues 

 
Email: ccarol.pires@gmail.com 

 
O presente artigo surgiu da observação, do encantamento que as crianças têm ao estar em contato com os livros. 
Desta forma propõe-se a discutir o papel que a literatura infantil exerce na formação das crianças, com intuito de 
identificar as possibilidades da literatura como elemento articulador da construção do conhecimento infantil e como 
instrumento de descoberta e de compreensão do mundo pela criança e, investigar as contribuições da literatura 
infantil no processo preparatório de alfabetização da Educação Infantil, com crianças na faixa etária de 4 a 6 anos. 
Para Lajolo (1995) a literatura não é apenas transmissora de informações, ela cria em cada ser aquilo que os 
sentidos o levam a interpretar. Através da leitura podemos vivenciar aquilo que lemos e criar dentro de nós a 
imagem proposta pelo texto. Tanto pode ser verídica como pode ser ficção. Os personagens tanto podem ter 
existido como podem ser criados pelo autor, na literatura tudo é possível. Emprega-se a expressão literatura infantil 
ao conjunto de publicações que em seu conteúdo tenham formas recreativas ou didáticas, ou ambas, e que sejam 
destinados ao público infantil. Para constatação, a pesquisa de campo foi realizada com 13 professoras de 
Educação Infantil que trabalham em escolas públicas no Município de São Paulo com crianças de 4 a 6 anos de 
idade e, que já atuam na área há mais de 15 anos. Estas responderam um questionário com questões pertinentes 
ao tema. De posse dos dados da referida pesquisa foi possível comprovar que a literatura infantil é um caminho 
facilitador da aprendizagem durante o processo de alfabetização. Todas as professoras questionadas relataram a 
facilidade de compreensão que as crianças demostram quando elas utilizam a literatura infantil para desenvolver os 
conteúdos escolares ou conceitos cotidianos, além de proporcionar o prazer e o encontro com o mundo lúdico que 
a criança pode ter. 
 

 

 
METODOLOGIA DE PROJETOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: O PROJETO 

ÂNCORA - UM ESTUDO DE CASO 

Regina Célia Martins; Elize Keller Franco; Eglie Rodrigues 

 
Email: reginnamartins@gmail.com 

 
Na maioria das escolas brasileiras, públicas e privadas, ainda vigora a metodologia tradicional de ensino. Seu 
grande problema é o risco da não aprendizagem significativa, já que a interação entre o sujeito e o objeto de 
conhecimento é pequeno, o que torna essa metodologia pouco adequada à formação dos jovens estudantes, 
podendo ser uma das causas que leva a evasão escolar de uma parte significativa dos alunos. Por esta razão, 
surgiu à necessidade de analisar a aplicabilidade de outras metodologias, como a por projetos no ensino 
fundamental e seu potencial para promover uma aprendizagem significativa nesse nível de ensino e para isso foi 
apresentado um estudo de caso que teve como campo de pesquisa a Escola Projeto Âncora, uma instituição que 
adota o trabalho com projetos. O desenvolvimento da pesquisa se deu através de observações "in loco" e estudo 
teórico com base da dissertação de mestrado de ThelmelisaLencione Quevedo. A proposta de trabalho escolhida 
pela Escola Projeto Âncora foi a de Projetos de Aprendizagem.  Para trabalhar com Projetos de Aprendizagem, a 
Escola se orienta, sobretudo, pelas formulações do educador Eduardo Chaves (2013), que propõe uma “Educação 
Orientada para Competências”, organizada em um “Currículo Centrado em Problemas”, executado através de uma 
Pedagogia de Projetos de Aprendizagem. Tendo em vista uma nova visão de prática educativa, pode-se considerar 
que a Metodologia de Projetos aplicada na Escola Projeto Âncora, contribui de maneira expressiva para uma 
aprendizagem significativa, pois, fornece elementos sólidos para o desenvolvimento cognitivo e também social do 
educando, rompendo com as práticas das escolas tradicionais, possibilitando aos educadores e educandos um 
olhar diferente para suas práticas de ensino/aprendizagem. Nesse trabalho foi descrito os métodos utilizados pela 
escola em questão e verificado, mesmo que ainda parcialmente, devido ao fato da escola ainda não ter fechado um 
ciclo de nove anos, como exigido pelo MEC. 
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METODOLOGIA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Altamir Mendes dos Santos; Eglie Rodrigues 

 
Email: altamirebvii@hotmail.com 

 
Até pouco tempo, a grande questão escolar era somente a aprendizagem de conteúdos, acreditava-se que 
conhecer era acumular conhecimentos. Atualmente, a questão está centrada em interpretar e selecionar 
informações na busca de soluções de problemas ou daquilo que se tem vontade de aprender. O desafio para o 
educador é coordenar o ensino de conceitos e proporcionar um ambiente efetivo de aprendizagem. Neste contexto 
os educadores têm enfrentado o problema da ausência de motivação nos alunos para a aprendizagem.  A 
motivação para a aprendizagem tornou-se um problema de ponta em educação, a sua ausência representa queda 
de qualidade na aprendizagem. Portanto, para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado um questionário 
com dez questões, no qual, foi entregue a vinte professores. Um grupo de professores leciona numa escola 
estadual, situado no município de Embu das Artes, e o outro grupo leciona numa escola estadual, situado no 
município de Taboão da Serra. Ambas as escolas atendem o ensino fundamental II e ensino médio.Na formação 
dos professores, nos cursos de graduação, a grande tendência do método de ensino estudado é construtivista, 
atingindo a maior parte das respostas, em que os professores que atuam na área da educação, acham necessário 
seguir uma linha metodológica, para seguirem etapas coerentes, no desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno.Mas o método tradicional, não foi totalmente abolido, onde alguns professores daquela época ainda lecionam 
e empregam esse método, podendo ser por saudosismo ou por resistência a mudanças ou por acreditarem que o 
método tradicional é mais eficaz, por supostamente, acharem que tem o controle do aluno e direcionarem o que o 
aluno deve estudar, aprender e responder o que desejam. 
 
 

 

 

 

 

 

 

O BRINCAR E SE DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Amanda Mendes da Silva; Ana Rosa de Souza Armando; Lilian cristina; Dayse Caroline Souza Silva de Carvalho 

 
Email: amandamendes_51@hotmail.com 

 
Durante muito tempo a infância ficou reduzida ao cuidar, contudo, essa concepção foi mudando com o passar do 
tempo e com a contribuição de grandes estudiosos sobre o assunto, como Piaget, Vygotsky, Wallon entre outros. A 
criança desde o nascimento está em constante processo de desenvolvimento e aprendizagem, passando por fases 
especificas que demandam estímulos e mediações dos adultos. A infância está pautada na concepção da criança 
como um sujeito que constrói e interage com o meio. Á medida em que a criança se desenvolve, amplia-se a 
necessidade de interação com o outro produzindo e construindo aprendizagens. Os profissionais da Educação 
infantil têm um importante papel com a infância, que é relacionar o cuidar, educar e a aprendizagem em um só 
contexto, as ações pedagógicas que norteiam o currículo, contemplam o que o plano escolar compreende como 
fator determinante para o desenvolvimento infantil.O presente estudo teve como objetivo principal investigar como 
os professores na educação infantil interpretam o brincar e se utilizam como um recurso para avaliar o 
desenvolvimento infantil.Participaram da pesquisa Educadora de escolas da rede pública e particular de ensino, da 
cidade de São Paulo. Utilizamos como instrumento um questionário. Entre outras considerações foi possível 
verificar um momento em que os educadores ainda veem o brincar sendo como um momento de brincadeira livre 
ou descanso. 
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O JOGO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NO PRIMEIRO CICLO 

Denise Gomes; Daniela Ferreira; Ivone Ferreira; David Mesquita Da Costa 

 
Email: nilldeby@ig.com.br 

 
O trabalho em questão objetivou estabelecer um processo de intervenção metodológica por meio de jogos 
linguísticos, com um aluno em situação de má alfabetização, os resultados obtidos foram satisfatórios, ou seja, o 
aluno em questão passou do estágio de decodificação de letras, com a aplicação do TALE 1 (Teste de Aptidão de 
Leitura e Escrita) para o estágio de leitura fluente com o auxilio dos jogos linguísticos, inclusive de palavras 
complexas criadas por ele mesmo com o manuseio do jogo Soletrando.  Em vista disto, constatamos que os 
jogos pedagógicos são ótimos instrumentos de auxílio, no que tange à reparação de uma alfabetização deficitária. 
Analisamos os jogos como um recurso facilitador no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, uma vez que, 
por intermédio dos mesmos, o aluno aprendeu brincando.  Após a realização desse trabalho de pesquisa com 
jogos, acreditamos, plenamente, que no processo de alfabetização se obtém resultados mais rápidos e 
satisfatórios, quando se faz a junção da teoria com o prazer. Assim sendo, o professor tem por dever procurar 
relacionar jogos e brincadeiras, conforme os interesses e exigências dos alunos. Percebemos, também, a 
importância das escolas realizarem tarefas lúdicas, dentro e fora da sala de aula, beneficiando a expansão da 
linguagem e o processo de leitura e escrita. Os resultados da pesquisa foram de suma importância, tanto para a 
formação das pesquisadoras, quanto para um futuro avanço educacional, pois constatamos que a introdução de 
jogos, nas salas de aula, deve e precisa ser relacionada com o pedagógico, favorecendo, assim, o conhecimento, a 
linguagem, o raciocínio lógico e o desenvolvimento de habilidades dos alunos. 
 

 
 

O PAPEL DA AFETIVIDADE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Magna C. de Assis Freire; Dayse Karoline S. de Carvalho 

 
Email: magnafreire27@gmail.com 

 
O papel da afetividade no processo de aprendizagem. Na educação, não basta a  formação acadêmica, pois ela  
sozinha não move  as barreiras das dificuldades, é preciso estabelecer  uma educação social onde  a cumplicidade 
e o  amor   supere os  fracassos.O papel da afetividade no processo de desenvolvimento da criança e sua  
aprendizagem, determina  seu sucesso na vida escolar .Com objetivo de apresentar  sua importância, baseada  nas 
teorias do autor Henri Wallon, expor  de maneira criteriosa a valorização da criança como um ser completo e  
humanizado em cada estagio de sua vida.    A afetividade aparece como um mediador, entre o professor e o aluno 
estabelecendo um convívio na sala de aula de respeito, carinho e amizade; permitindo assim um progresso 
significativo do seu físico, intelectual, moral e espiritual, uma vez que o estímulo cognitivo está diretamente 
associado ao afeto, fortalecendo também laços interpessoais de amizade, solidariedade e confiança. O autor dividiu 
em diferentes estagio as etapas de desenvolvimento da criança, revelando assim o funcionamento dos 
componentes que constitui a pessoa. Estágios: – Impulso emocional; Sensório – motor; Personalismo; Categorial; 
Puberdade e adolescência. 
O relacionamento afetivo dos professores como pressuposto da pesquisa, se deu também no âmbito de observar o 
desenvolvimento e ações das crianças que recebem mais estímulos e carinho. 
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O PORTFÓLIO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E INSTRUMENTO DE 
AVALIAÇÃO NOS PRIMEIROS ANOS DE ESCOLARIZAÇÃO 

Elis Patricia dos Passos Oliveira Soares; Cristina Zukowsky Tavares 

 
Email: patippoli@hotmail.com 

 
Quando falamos de avaliação na educação infantil torna-se necessário repensar abordagens e instrumentos que 
instiguem nosso pensamento na análise dos diferentes percursos e manifestações das crianças de 0 a 6 anos na 
escola básica.Atividades de aprendizagem realizadas na Educação Infantil podem ser documentadas no formato de 
um portfólio instigando o dialogo reflexivo na escola e em família.Essa pesquisa teve como objetivo construir um e-
portfólio coletivo na educação infantil e refletir sobre esses registros e produções na perspectiva das crianças,seus 
professores e pais.A metodologia,de natureza qualitativa teve três instrumentos de coleta de dados:o e-portfólio em 
si,questionário aberto aos pais e entrevista com professores,gestores e as próprias crianças a partir da análise 
reflexiva dos trabalhos infantis na plataforma online.Os participantes foram vinte e uma crianças de cinco anos,sete 
famílias que responderam ao inquérito e cinco professores,gestores de uma escola na zona sul da cidade de São 
Paulo. Os resultados indicam que o e-portfólio representa para as famílias uma extensão da aprendizagem dos 
filhos que eles podem acompanhar em casa,unindo muitas vezes os laços entre pais,filhos e 
escola.Aproximadamente 40% das famílias se engajaram no acompanhamento da ferramenta proposta.Os 
docentes apontaram vantagens na socialização de produções e aprendizagens infantis por meios tecnológicos pela 
possibilidade de interação e qualidade da reflexão que pode acionar com o grupo.A entrevista com as crianças 
revelou de forma especial o apreço pela releitura do pintor Aldemir Martins,e os pequenos fizeram uso de 
expressões como “amei” “foi estupendo”.Ou mesmo apontavam crescimento nos próprios registros “nessa tarefa eu 
ainda não sabia escrever e agora já sei.”Concluímos que o e-portfólio demanda tempo, organização e 
conhecimento da proposta pedagógica pelo docente.Nem sempre é fácil engajar as famílias porem os resultados 
nas observações vindas do universo infantil compensam novos estudos e pesquisa na área pelo entusiasmo e 
sinceridade das mesmas nesses processos de autoavaliação. 
 
 

 

 

 

 

 

 

O PREPARO DE PROFESSORES PARA LIDAR COM SITUAÇÕES DE BULLYING 
NAS SÉRIES INICIAIS 

Alex Bonani; Haller Elinar Stach Shunemann 

 
Email: helenasantos.oliver@gmail.com 

 
O objetivo deste artigo é discutir e verificar se os professores das séries iniciais estão preparados para identificar 
situações de bullying em salas de aula. Por tanto, foi utilizado um estudo exploratório com pesquisa bibliográfica e 
um questionário entrevistando 40 professores de uma escola municipal. Entretanto o bullying caracteriza-se em 
uma forma de comportamento agressivo entre pares, onde a vítima sofre vários constrangimentos, intimidações e 
violências repetitivas tanto físicas como verbal. O bullying está presente em quase todas as escolas no mundo, isso 
vem chamando a atenção de especialistas pelo rápido crescimento desse fenômeno. O fato merece intervenção 
imediata não somente da escola, como também da família, mesmo sabendo que não será rápido o processo de 
mudança desse tipo de compoetamento, a intervenção terá que acontecer. Entretanto algumas brigas, 
desentendimentos, discussões e desavenças são comuns, mas o constante constrangimento agressivo e rotineiro 
leva o isolamento do individuo que deve ser banido. Com tudo isso sugere as escolas um trabalho conjunto 
envolvendo a família dos alunos, a sociedade local e a capacitação de professores e funcionários da instituição de 
ensino, para que com isso eles saibam fazer a intervenção de maneira correta, ouvindo os jovens e buscando 
soluções não violentas com a intenção de estimular o convívio com os outros grupos. 
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O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO EM SALA 
DE AULA 

Jeane Oliveira Silva; Brenda Carolina Alvir Abraham; Alessandra de O.Capuchinho Gomes 

 
Email: jeanefacu@gmail.com 

 
 
Nosso propósito nesse trabalho foi investigar o uso das TICs (Tecnologia da Informação e Comunicação) em salas 
de aula do ensino fundamental do 1º ao 5º ano em duas escolas particulares da região metropolitana de São 
Paulo.Foi realizado um questionário com perguntas fechadas para averiguação do uso desses recursos junto aos 
professores em suas respectivas salas apuramos que os mesmos utilizam esses recursos. E ao relacionar o seu 
uso às funções, vantagens de uso e critérios para sua utilização. Notamos que os docentes acreditam que as TICs 
são importantes recursos auxiliadores de sua prática ,aos quais tiveram acesso em seu processo de formação.No 
entanto de acordo com a amostra os docentes não refletem sobre a sua prática como proposto em documentos 
como o CONAE(2010), no quesito formação e valorização dos profissionais da educação que cita 
(reflexão,ação,reflexão)A tecnologia não é incorporada, apenas inserida as atividades curriculares,demonstrando 
que os professores não percebem a intencionalidade de sua prática,que não é neutra ,mesmo que não haja tomada 
de consciência .Ao elencar vantagens e importância das TICs elegeram interatividade,motivação e inovação 
tecnológica como precedentes de aprendizagem e conhecimento.Não pode haver avanços científicos e interação 
tecnológica que não sejam alicerçados em conhecimento e aprendizagem.Não podemos culpar os professores 
pelos fracassos das instituições escolares,tampouco atribuir uma poder sobrenatural as ferramentas tecnológicas.É 
necessário ponderar sobre tecnologia na escola,relações professor-aluno, e seus desdobramentos . A geração que 
tem acesso ilimitado a informação conta a figura do professor (mediador) que ajudará a selecionar a relevância das 
mesmas, para que essas informações sejam transformadas em conhecimento. Para tal é imprescindível que o 
docente tenha clareza da intencionalidade de suas ações e formação “profissionalização”. 

 
 

 

PEDAGOGIA SOCIAL 

Rosilene Cristine Da Conceição Dias Silva; Eglie Rodrigues 

 
Email: rosilene.cristine@bol.com.br 

 
Com a transformação de nossa sociedade, em busca de uma Educação transformadora, aliada aos valores 
humanos, a Pedagogia Social tem como proposta desenvolver um trabalho visando à aprendizagem política dos 
direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem 
de habilidades e/ou desenvolvimento de potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os 
indivíduos a se organizarem com objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos. 
Esse trabalho visou reunir várias publicações sobre o assunto no intuito de inteirar o leitor dessa modalidade tão 
pouco conhecida e divulgada da Pedagogia. Decorrente das necessidades sociais, os conflitos sociais que 
envolvem a educação, constituem-se em desafios para as metodologias e as práticas pedagógicas construídas pelo 
educador entre a Pedagogia e o Serviço Social. Há uma importante relação entre o pedagogo, sujeitos e sociedade, 
para o desenvolvimento deste trabalho que poderá ser definido a partir da realidade que atuará.  O perfil 
profissional e as competências que o pedagogo social necessita para definir as suas funções, serão definidas 
através de reflexão que realizará sobre a prática, já que essa prática profissional será a partir da realidade 
sociocultural, ou entidade que atuará. Nesse cenário, perante grandes desafios está o mediador, interventor que 
através das suas competências e saberes tem que buscar desempenhar seus ofícios com muita dedicação, 
profissionalismo e sensibilidade auxiliando no processo de desenvolvimento do ser humano. Para que o 
trabalho se concretize, o Pedagogo Social deve buscar a reflexão sobre a realidade de cada sujeito ou do grupo, 
sabendo o que trabalhar com todos os públicos e faixas etárias, e a partir de um diagnóstico, realizará e 
desenvolverá o planejamento das ações a serem realizadas. 
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PERFIL DOS GESTORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ana Beatriz Torres Araujo Moreira; Vanilde Ribeiro Dias Mendes; Danilo Oliveira Lima; Elize Keller Franco. 

 
Email: beatriz_jerran22@hotmail.com 

 
O presente artigo tem como objetivo fazer um levantamento do perfil do gestor nas Escolas de Educação Infantil, 
bem como analisar as principais ações desenvolvidas pelos diretores de escolas. A abordagem utilizada para 
pesquisa é qualiquantitativa e usa como principais instrumentos para obtenção de dados um questionário fechado 
já validado. O estudo é de grande relevância, pois proporcionará a todos conhecer e compreender as necessidades 
do profissional dessa área da educação. Verifica-se que o gestor tem formação adequada para atuar na função e 
que no geral estão satisfeitos com sua atuação no cargo de diretor, porém a falta de capaciatação e 
comprometimento dos professores que fazem parte de sua equipe é citado como um dos principais desafios para o 
bom desempenho da instituição. O estudo nos mostra também que em relação a aprendizagem dos alunos 50% 
dos gestores consideram sua participação muito importante, 35% consideram extremamente importante e 10% 
considera importante. No entanto, 5% acham que o gestor mesmo tendo um papel tão importante nas instituições 
de ensino, não tem influência direta na aprendizagem do aluno, e que o principal agente transformador do ensino é 
o próprio aluno.  
 

 
 

 

POR UMA ARTE MAIS EDUCATIVA 

Elisangela dos Santos Araujo; Eglie Rodrigues 

 
Email: eliarapimenta@yahoo.com.br 

 
Este artigo foi elaborado para oferecer algumas reflexões quanto a importância das Artes Visuais na educação 
infantil e o papel do educador neste período como agente mediador de uma cultura criativa. 
As Artes Visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade.É 
possível afirmar que há existentes lacunas e equívocos no planejamento docente que prioriza o que o adulto produz 
como um modelo e o que a criança é capaz reproduzir como ideal criativo, ou quando o trabalho autônomo da 
criança é reduzida a um simples passatempo, apresentando assim descaso ao protagonismo infantil e a seus 
percursos criativo. Sugere-se a elaboração de projetos com metodologia e linguagem própria a compreensão 
infantil e que explore com maior profundidade cada tema, tendo como diferencial a flexibilidade no currículo e um 
maior envolvimento da comunidade escolar favorecendo um ambiente aconchegante, alegre, com materiais 
diversos a disposição, e livre de modelos infantilizados por adultos O principal objetivo do ensino de arte na 
educação infantil é formar o ser criativo e reflexivo capaz de relacionar-se e dialogar com o mundo, permitindo 
refletir sobre nós mesmos, a valorização do trabalho do outro, respeitando assim a diversidade cultural.As culturas 
infantis das grandes cidades sofrem a influência do capitalismo que forçou as crianças a um ambiente com pouca 
liberdade, sem quintal,fechadas em casa,aprisionadas a uma cultura televisiva e que não contribui para a 
criatividade.Elas já não pulam e correm livremente, não criam brinquedos e não tem contato com a natureza, 
reduzindo extremamente seu repertório criativo.Ensinados a produzir dentro das expectativas de outros desde a 
infância, conceituando o belo e o feio pela ótica de um conflito: na “nossa época” fazíamos com seriedade e 
disciplina. Então nos perdemos pelo meio do caminho à deriva com reproduções descontextualizadas e repetitivas 
como em uma fábrica de produção arbitrária. 
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PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 0 À 3 ANOS DE IDADE 

Ester Aparecido Jorge; Angela Pereira; Eglie Rodrigues 

 
Email: Ester.Ap.Jorge@Gmail.Com 

 
De acordo com a associação Brasileira de psicomotricidade pode se definir a psicomotricidade como “ciência que 
tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e 
externo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e 
orgânicas.É sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o afeto”.  Através de pesquisas 
feitas a partir de questionários e, pretendeu-se analisar as atividades psicomotoras trabalhadas na escola com 
crianças de 0 a 3 anos e seu desenvolvimento.A pesquisa levou-nos a refletir sobre as práticas que utilizam 
atividades de psicomotricidade para auxiliarem a criança no seu desenvolvimento global, visando a formação de um 
ser humano autônomo, crítico e criativo, desenvolvendo com sucesso suas tarefas escolares, interagindo com o 
meio e consolidando os princípios de cidadania. Foi verificada a aplicação de atividades de psicomotricidade na 
educação infantil junto ao professor e avaliado se os mecanismos são eficazes em relação aos alunos, e também 
se verificou até que ponto o planejamento contempla as atividades de psicomotricidade em crianças de 0 a 3 anos. 
Acredita-se que a psicomotricidade valoriza a possibilidade da ação, expressivamente para formação e 
estruturação do esquema corporal e o seu objetivo é incentivar a prática do movimento em todas as etapas da vida 
da criança. Daí a relevância e importância da pesquisa realizada nas escolas que estão utilizando atividades de 
psicomotricidade com as possíveis aplicações de forma satisfatória.Para essa pesquisa foi utilizada uma 
abordagem indutiva, visando saber como os professores da educação infantil de duas escolas, uma de Itapecerica 
da Serra e outra do Embu das Artes, trabalham a psicomotricidade e até que ponto podem auxiliar o aluno a 
desenvolver suas habilidades. 
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  ANÁLISE DO ESTILO DE VIDA EM INDIVÍDUOS LONGEVOS. 

Marilza Amaral Henrique de Souza; Kathleen ingrid da Silva; Elias Ferreira Porto 

 
Email: marilza.ahs@gmail.com 

 
O estilo de vida têm sido objeto de estudo nos últimos anos principalmente porque este pode estar relacionado à 
longevidade e envelhecimento com qualidade. Objetivo: O objetivo deste estudo foi analisar o perfil do estilo de vida 
em longevos e a relação entre estilo de vida e doenças crônicas não transmissíveis. Métodos: este é um estudo 
transversal no qual foram avaliados 132 longevos maiores de 74,6 anos, moradores do distrito de Capão Redondo 
em São Paulo. O estudo foi realizado em 23 instituições como igrejas, centros comunitários, parques, casas de 
repouso e residências. Todos os participantes responderam a dois questionários o primeiro sobre estilo de vida, e o 
segundo sobre classificação sócio econômica e também responderam a algumas questões sobre a presença e 
controle de DCNT, Resultados: a média da idade foi de 78,8±4,5 anos, IMC médio de 25,5± 5,5, a maioria era do 
sexo feminino, e das classes sociais C e D. 46 eram ex fumantes sete fumantes, 82 tinham DCNT, as doenças 
cardíacas foram as mais prevalentes. A pontuação média do questionário de estilo de vida foi 30,2±3,5. Não houve 
diferença estatística da pontuação entre os que tinham e não DCNT (doença cronica não transmissível). A 
componente atividade física foi o de menor pontuação seguindo pela componente nutrição. A prevalência de DCNT 
foi significantemente maior para o grupo de fumante e ex fumantes em relação aqueles que nunca fumaram. 
Conclusão: a maioria dos longevos tem excelente estilo de vida com hábitos saudáveis. Mesmo aqueles que tem 
diagnóstico de alguma DCNT eles apresentam um bom estilo de vida. As doenças cardiovasculares são as de 
maior prevalência para esta população. O risco para DCNT esteve aumentado para fumante e ex fumantes em 
relação aos que nunca fumaram. 

 
 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO BRINQUEDO TECNOLÓGICO PARA A CRIANÇA 

Kristiely Sena da Silva; Ingrid Fazolim Fraga; Kristiely Sena da Silva; Paulo Gonçalves de Freitas 

 
Email: kristielysena@hotmail.com 

 
O presente trabalho apresenta um estudo exploratório sobre a influência do brinquedo tecnológico para a criança, 
no sentido cognitivo e emocional, bem como em suas relações sociais. Foi realizada uma revisão literária, com 
base em artigos científicos que apresentavam estudos e pesquisas sobre o tema, tendo como principais focos a 
influência do brincar/brinquedo, a função do brinquedo/brincadeira, a modernização do brinquedo e a tecnologia, 
buscando identificar as vantagens e desvantagens associadas ao uso do brinquedo tecnológico pelas crianças. 
Para a discussão, foram escolhidos dezoito (18) artigos que abrangiam estes quatro temas. Notou-se que os 
tópicos mais frequentes nos artigos pesquisados foram a influência do brincar/brinquedo e a função do 
brinquedo/brincadeira. Por meio dos estudos que se referiam à modernização do brinquedo e à tecnologia, 
concluiu-se que a tecnologia tem grande influência na vida da criança e que podem aparecer vantagens e 
desvantagens sobre o tema. Ainda restam muitos estudos a respeito da influência da tecnologia na vida infantil 
dentro da área da Psicologia, sendo essencial que mais pesquisas sejam realizadas.O brincar se diferencia 
conforme o meio social, localidade e o meio cultural onde a criança está inserida. Porém, esses não são os únicos 
fatores que influenciam a diferenciação do brincar. Deve-se levar em conta o momento histórico analisado. Aquilo 
que era considerado brincadeira há séculos, hoje não se caracterizaria da mesma forma. Esse fato pode ser 
constatado a partir da adoção de novas tecnologias e da modernidade, que a cada dia mais vêm conquistando 
espaço entre o público infantil (Brougère, 1998). 
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AVANÇOS NA REABILITAÇÃO: TÉCNICAS DE NEUROMODULAÇÃO NO 
AUTISMO 

Christhof Karklin Wolter; Jéssica Pedroso Dário; Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: christhof.wolter@hotmail.com 

 
 
 
A Neuromodulação é um tratamento inovador que consiste na alteração de atividades neurais pela estimulação 
elétrica ou por agentes químicos em áreas focais do cérebro, com objetivo de estimular ou inibir áreas neuronais 
afetadas. Dentre as técnicas de neuromodulação não invasivas encontram-se a estimulação transcraniana por 
corrente contínua (ETCC) e a estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr), sendo estas mais eficazes na 
intervenção clínica em transtornos como depressão, esquizofrenia e transtorno do espectro do autismo (TEA). Pelo 
fato do TEA ser um transtorno do neurodesenvolvimento com causas genéticas e ambientais multifatoriais, há um 
forte interesse de profissionais em buscar tratamentos multidisciplinares eficazes. O objetivo do presente trabalho 
foi revisar estudos sobre a efetividade de técnicas de neuromodulação aplicadas em pessoas com TEA. Tanto a 
ETCC quanto a EMTr são citadas como sendo eficazes no tratamento de alguns sintomas do TEA. Estudos com a 
ETCC mostraram diminuição no comportamento aberrante, melhora no retraimento social, na hiperatividade e na 
falta de cooperação. Todavia, apesar da mesma ser mais econômica e de fácil mobilidade, há poucas pesquisas 
comparadas com as da EMTr, que demonstram melhoras significativas no processamento de figuras e medidas 
quando age de forma inibitória no córtex pré-frontal (CPF) dorso-lateral e uma melhora no comportamento restrito e 
repetitivo, quando usado um protocolo excitatório no CPF ventro-lateral, acrescido da técnica Theta Burst, que 
potencializa o efeito a longo prazo. A neuromodulação é um campo de estudo pouco explorado e com um grande 
potencial para a reabilitação de pacientes com TEA e que necessita de novas propostas de tratamentos que 
incluam outras áreas cerebrais. 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÃO DO ESTÍMULO DA MÚSICA EM CRIANÇAS COM PARALISIA 
CEREBRAL 

Jamilla Correia da Silva; Jorlane da Silva Reis; Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: milla_jamilla@hotmail.com 

 
A paralisia cerebral (PC) é provocada por alterações no desenvolvimento cerebral ou lesões decorrentes da anóxia 
neonatal, geralmente ocorre durante ou logo após o parto. Comumente a criança com essa condição clínica possui 
distúrbios nas funções posturais e motoras, tornando o movimento voluntário limitado, descoordenado e algumas 
vezes estereotipado. Também são frequentes prejuízos significativos no desenvolvimento cognitivo. A música 
requisita múltiplas funções neuropsicológicas, podendo se constituir em importante recurso para a representação e 
interpretação de estímulos auditivos, visuais, sinestésicos, motores e cognitivos complexos. Utilizada como 
estímulo cognitivo, a música pode auxiliar a criança com PC a ampliar seus limites físicos e/ou mentais. A presente 
pesquisa tem como objetivos: estruturar os déficits decorrentes da PC que possam ser prejudiciais ao uso eficaz do 
estímulo musical, e identificar a potencialização que o estímulo musical pode trazer ao desenvolvimento da criança 
com PC. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica compreensiva que utilizou termos como: paralisia cerebral, 
música, estimulação cognitiva e crianças. Os resultados encontrados demonstram que a música como estímulo 
cognitivo trabalha ritmo, harmonia e melodia. Estes três aspectos podem se constituir em importantes recursos para 
desenvolver na criança a percepção de tempo, intensidade, espaço, coordenação motora, motricidade, memória, 
atenção, relação afetiva e sociabilização. Conclui-se que o estímulo musical é importante recurso cognitivo na 
reabilitação de crianças com PC, pois pode contribuir para a integração cognitiva, social e emocional da criança 
com PC, mas precisa ser melhor investigado. Pretende-se a partir desses resultados desenvolver uma pesquisa de 
campo que demonstre as possíveis contribuições da música como fonte de estimulação cognitiva em crianças com 
PC. 
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DESENVOLVIMENTO DO SNA EM CRIANÇAS COM DISCALCULIA ATRAVÉS DE 
JOGOS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA 

Polyana de Castro Oliveira; Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: polyanacastro7@hotmail.com 

 
Discalculia é um transtorno de aprendizagem da matemática atribuída a uma disfunção neurológica, que se 
manifesta como uma dificuldade da criança em realizar operações matemáticas. Elas também apresentam prejuízo 
no processamento visuoespacial, memória visual, atenção e funções executivas, quando são comparadas a outras 
pessoas sem o transtorno. O sistema numérico aproximado (SNA) é um alicerce biológico que ajudará a criança no 
desenvolvimento da matemática formal, ele representa os valores aproximados cardinais de grandes conjuntos de 
estímulos e pode ser avaliado por meio de tarefas de estimativa, de comparação e cálculo aproximado. O SNA é o 
responsável por realçar as semelhanças e diferenças entre grandezas discretas e contínuas, sendo que o principal 
candidato para sua localização funcional é o lobo parietal, podendo ser estimulado através de técnicas de 
neuromodulação ou por meio de outros recursos (estimulação cognitiva). Um desses recursos seriam os jogos de 
estimulação cognitiva, pois estes consistem numa boa opção para ajudar na visualização de seriação, classificação, 
nas habilidades psicomotoras, habilidades espaciais e na contagem. O objetivo do presente estudo é analisar se o 
SNA em crianças com discalculia pode ser desenvolvido através de jogos de estimulação cognitiva como o 
Lumosity e o Number Race, já que tais jogos são de fácil acesso e estimulam várias regiões do cérebro. Os 
resultados da análise dos referidos jogos demonstram que eles trabalham com estímulos e situações lúdicas 
envolvidas com a seriação, classificação, habilidades visoespaciais e tratamento de informação numérica.  Conclui-
se que há poucos estudos avaliando estes e outros jogos disponíveis na internet e que aqueles avaliados podem 
potencializar o SNA, sendo necessárias pesquisas adicionais que analisem o seu potencial para minimizar as 
dificuldades de aprendizagem na discalculia. 
 
 

 
 
 
 

IMAGEM CORPORAL NO GÊNERO FEMININO: IMPRESSÕES A PARTIR DO 
DESENHO DA FIGURA HUMANA 

Lais de Moura Milhomens, Diego Stefani Calzavara Pádua, Wami Zua Pedro, Helena Rinaldi Rosa; Thiago da Silva 
Gusmão Cardoso 

 
Email: laismilhomens@gmail.com 

 
Pensar a imagem corporal envolve o reconhecimento das questões culturais que são por ela fortemente 
influenciadas. Se socialmente é apresentada a imagem do “corpo perfeito” como modelo a ser seguido, o quanto 
ele é tido como ideal finda por ocasionar em diversos conflitos relacionados a saúde mental. Afinal, o exagero deste 
vai de encontro com o estilo de vida que pode levar ao bem-estar consigo. Daí surgem diversas patologias e 
fórmulas miraculosas, em conjunto a autoestima do indivíduo se torna cada vez mais debilitada. Incluindo a questão 
do gênero, a mulher tem em si uma porcentagem maior dessa busca e mal-estar que por ela é ocasionada, sejam 
as edições ilimitadas pela mídia ou pelo gasto de energia igualmente infinito, a mulher situada neste meio encontra 
em si o que não deve ser, ou pelo menos qualquer coisa, menos o belo. Se a maior ou menor satisfação com a 
imagem do corpo está intimamente relacionada com a correspondência aos ideais de beleza, faz-se necessário 
problematizar e persistir na busca contra um padrão num mundo tão plural. Tal singularidade pode ser percebida na 
produção de desenhos, forma de expressão que através da avaliação psicológica feita pelo DFH (Desenho da 
Figura Humana) tem servido de instrumento para a realização de diversas pesquisas que relacionam a imagem 
corporal com diferentes vivencias de mulheres consideradas fora da norma (desde modelos a obesas), mas e a 
mulher dita comum? Estaria ela também sujeita a influência dos padrões estabelecidos ao ponto de apresentar 
através do DFH estas preocupações? A pesquisa propõe explorar reflexões que levem não somente ao 
questionamento, mas também sobre o quanto suas vivencias e percepções são baseadas nestes conflitos. 
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NEURÔNIOS-ESPELHO E A CO-REGULAÇÃO FISIOLÓGICA 

Eduardo Silva Araújo; Laura Aló Torres; Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: 121eduardoaraujo@gmail.com 

 
Os neurônios-espelho são uma rede de células leitoras da mente que disparam quando observamos a realização 
de ações específicas. Foram primeiramente observados em macacos até que suas funções foram também 
percebidas em humanos, sendo ativadas subliminarmente em áreas fronto-parietais.Fornecem a base fisiológica 
para certas habilidades de alto nível, como empatia, dedução de intenção, mímica, faz de conta, aprendizado e 
linguagem. Existem alguns indícios de que o isolamento e a falta de contato com o mundo externo em autistas 
estejam associados à disfunção dos neurônios-espelho. O presente trabalho buscou investigar a inter-relação entre 
processos fisiológicos, como nível de cortisol e co-regulamentação de batimentos cardíacos com a atividade dos 
neurônios-espelhos. Trata-se de um estudo de revisão compreensiva da literatura que utilizou termos como: 
neurônios-espelhos, co-regulação fisiológica, autismo, emoções e relações afetivas. Os resultados encontrados 
foram os seguintes: pesquisa sobre co-regulação fisiológica carecem de uma base neurofisiológica e anatômica 
explicativa; neurônios-espelhos estão envolvidos em várias atividades motoras e cognitivas sincrônicas tanto em 
pesquisas com sujeitos saudáveis, com autismo ou com distúrbios neurológicos; a partir disso hipotetizou-se que a 
sincronia que os neurônios-espelhos desempenham possivelmente pode ser estendida para processos de co-
regulação fisiológica presente nas relações afetivas mais próximas. Conclui-se que os resultados deste estudo 
podem indicar novas possibilidades para a compreensão do quanto as disfunções em neurônios-espelho podem ser 
prejudiciais, não só mentalmente, mas também neurofisiologicamente. E defende-se a necessidade de se criar uma 
nova linha de investigação sobre o papel dos neurônios-espelhos na co-regulação fisiológica em díades afetivas 
(pais-filhos; casais). 
 

 

 

 

 

 

 

O QUE LEVA AS CRIANÇAS A PROJETAREM DESENHOS ANIMADOS NO DFH? 

Wami Zua Pedro; Diego Stefani Calzavara Pádua; Lais de Moura Milhomens; Helena Rinaldi Rosa; Thiago da Silva 
Gusmão Cardoso 

 
Email: wami.pedro10@gmail.com 

 
O desenho tem sido compreendido como um meio que permite a criança organizar informações, processar 
experiências vividas e pensadas, estimulando-a a desenvolver um estilo de representação singular do mundo. 
Antes mesmo da criança começar a ler ou a escrever ela já aprende a se expressar pelo desenho. Inicialmente por 
meio do rabisco e depois dotando-o de significações, ou seja, representando pensamentos, sentimentos, emoções 
e ações. O desenho da figura humana (DFH) como medida psicológica visa acessar aspectos como a 
personalidade, o self em relação aos outros, os valores grupais e as atitudes. Empiricamente, ao solicitarmos às 
crianças que desenhem figuras humanas, muitas representam um desenho animado. Diante deste fato, pretende-
se neste trabalho compreender o que leva as crianças projetarem desenhos animados no DFH. Realizou-se uma 
revisão compreensiva da literatura em busca de relações entre termos como criança e desenho animado, desenho 
animado e DFH, projeção e desenho animado. Encontramos os seguintes resultados: exposição aos desenhos 
animados - alta frequência com que as crianças passam seu tempo assistindo programações infantis/desenhos na 
TV; conteúdo dos desenhos - os personagens mais representados realizam ações de conteúdo moral duvidoso, ou 
expõe temas de ficção científica (cientistas, monstros, laboratórios, invenções, superpoderes). Concluímos que o 
DFH como instrumento projetivo que exterioriza a realidade interna da criança é representado através de desenhos 
animados pelos mesmos se constituírem num conjunto de estímulos visuais, auditivos e reflexivos de grande 
simbologia e frequentemente presentes na vida das crianças. A partir destes resultados pretendemos elaborar uma 
pesquisa empírica aprofundando esta mesma temática. 
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PARALISIA CEREBRAL E O DESENVOLVIMENTO DA MATEMÁTICA 

Caroline Helfenstens Penques da Silva; Thiago Da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: caaroline_95@hotmail.com 

 
A Paralisia Cerebral (PC) é uma síndrome não progressiva e pode ser definida como uma desordem da postura e 
do movimento, porém não imutável causada por lesão no Sistema Nervoso Central (SNC) em desenvolvimento, na 
gravidez, durante o nascimento ou nos primeiros meses de vida. A desordem motora pode ser acompanhada por 
distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamental. Tem crescido o interesse em 
estudos com crianças e adolescentes com PC na área das dificuldades de aprendizagem matemática. O presente 
trabalho tem como objetivo analisar estudos disponíveis que mostram o desenvolvimento das habilidades 
matemáticas em crianças com PC, acompanhadas de uma educação inclusiva. Para tanto, foi realizada uma 
revisão compreensiva da literatura utilizando termos como: paralisia cerebral, matemática, inclusão, discalculia. Os 
seguintes resultados foram encontrados: alguns estudos têm mostrado que a estimulação transcraniana por 
corrente continua (ETCC) está ganhando mais espaço na reabilitação de crianças com PC, devido as suas 
vantagens na melhoria de várias funções cognitivas; as habilidades e competências de compreensão e expressão 
numérica assumem um papel muito importante nesse processo; autores defendem que o trabalho inclusivo deve 
também ser realizado colocando de lado o modelo educacional competitivo, pois muitas vezes as crianças que 
apresentam comprometimentos motores nem sempre são bem vistas dentro de sala de aula. As dificuldades no 
aprendizado numérico estão relacionadas com as primeiras dificuldades na aquisição do sistema numérico e a PC 
enquanto comprometimento neurológico apresenta um quadro semelhante a síndromes neuropsicológicas como a 
alexia e agrafia para números e a discalculia espacial e do desenvolvimento. Conclui-se que estudos enfocando a 
PC e o desenvolvimento da matemática são escassos, evidenciando a necessidade de estudos que abordem 
estratégias de mediação do aprendizado matemático nesse público. 
 

 

 

 

TESTE PROJETIVO: O DESENHO DA FIGURA HUMANA E A TEORIA 
CONSTRUTIVISTA DE PIAGET 

Diego Stefani Calzavara Pádua; Wami Zua Pedro; Lais Moura Milhomens; Helena Rinaldi Rosa; Thiago Da Silva 
Gusmão Cardoso; Thiago Da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: scpdiego@hotmail.com 

 
Teste projetivo: O Desenho da Figura Humana e a teoria construtivista de Piaget. O desenho da figura humana 
(DFH) constitui-se como um dos testes psicológicos de amplo espectro, capaz de captar aspectos do 
desenvolvimento cognitivo, além de acessar aspectos subjetivos da personalidade humana.  Considerando que a 
identidade humana é construída na relação do organismo/ambiente, através de processos que Piaget descreveu 
como assimilação e acomodação, onde o sujeito tende a absorver do seu meio elementos que ele incorporará a 
sua identidade, e se ajustar a essa incorporação, podemos questionar se o desenho da figura humana é capaz de 
tatear um padrão neste processo. No presente estudo, realizou-se uma revisão bibliográfica, no intuito de explorar 
uma conexão mais sólida entre o DFH e uma possível leitura no processo de construção da identidade infantil. 
Chegou-se aos seguintes resultados: a complexidade do DFH poderia expor uma identidade altamente 
acomodável, ou seja, capaz de absorver uma quantidade enorme de estímulos do ambiente. A criança que 
apresenta esse tipo de desenho poderia ser definida como criativa e ao mesmo tempo dotada de uma grande 
necessidade de estabilização, pois na intenção de adaptar-se ou equilibrar-se, ela incorpora deste ambiente uma 
gama de conhecimentos que serão representados em forma de uma figura humana com multi-características. Por 
outro lado, um desenho arcaico e simples, poderia representar uma criança capaz de assimilar informações do 
ambiente, mas com um padrão rígido de identidade, com dificuldades de integrar em seu self as mudanças que lhe 
proporcionem um desenvolvimento emocional saudável. Desta forma, um desenho que apresente características 
próprias a sua faixa etária, poderia representar um esquema de identidade capaz de adaptar-se ao seu meio sem 
maiores dificuldades. Conclui-se que é possível explorar o DFH a partir de aspectos da teoria construtivista da 
identidade. 
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TRANSTORNOS TRAUMATOLÓGICOS SUSCITADOS PELA VIOLÊNCIA CONTRA 
A MULHER 

Jorlane da Silva Reis; Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

 
Email: jorlane.silva@hotmail.com 

 
A violência contra qualquer ser humano, sendo ela executada em qualquer das variadas formas conhecidas, causa 
em aspecto mínimo dor emocional, podendo provocar no indivíduo intensa ferida na sua personalidade, 
necessitando-se assim de amparo para que a identidade e o sentimento sejam protegidos para instituir-se o 
processo de resiliência. A violência contra a mulher carrega infortúnios incontáveis, atribuídos primordialmente à 
perspectiva de gênero, que a desprotege de direitos outorgados a todos os seres humanos, podendo promover 
transtornos. Transtorno concerne a qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica 
e/ou mental, sendo então um transtorno traumatológico um comprometimento decorrente de um trauma. A presente 
pesquisa tem como objetivos: investigar as principais consequências psíquicas acarretadas à mulher suscitadas 
pela violência, e identificar os transtornos traumatológicos mais encontrados em mulheres que passam por situação 
de violência. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica compreensiva que utilizou termos como: violência 
contra a mulher, traumas e transtornos. Os resultados encontrados demonstram que as mulheres vítimas de 
violência evidenciaram maiores dificuldades quanto à capacidade de lidar com as emoções, de as exprimir e 
perceber, assim como a situação de violência afeta negativamente a integridade física e emocional das mesmas, 
pois cada tipo de violência gera prejuízos nas esferas do desenvolvimento físico, cognitivo, social, moral, emocional 
ou afetivo. Conclui-se que a violência contra a mulher traz prejuízos incalculáveis, e assim verifica-se que a 
necessidade de intervenção no combate à violência contra a mulher faz-se extremamente necessária. Pretende-se 
a partir desses resultados desenvolver uma pesquisa de campo que demonstre as possíveis intervenções que 
vislumbrarão a subvenção de mulheres em situação de violência. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 61 

  

  

  

  

  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  EEMM  

RREEDDEE  DDEE  

CCOOMMPPUUTTAADDOORREESS  

  

  

  

  

  



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 62 

AUMENTO DA LUCRATIVIDADE DE PROVEDORES EM NUVEM ATRAVES DA 
LIMITAÇÃO DE RECURSOS 

Jackson Douglas da Silva Lopes; Maria Gabriella Bonneti Pelegrino; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: jacksondrn@gmail.com 

 
Com os avanços da computação em nuvem e grande utilização por parte dos usuários utilizando este serviço, este 
trabalho irá realizar uma análise que tenta identificar as razões que levam os provedores de IaaS a imporem limites 
que restringem a utilização de serviços e porque isso é necessário. Para isso serão realizadas simulações, onde no 
primeiro momento não serão estipulados limites de recursos para os usuários, com isso as previsões de lucro e 
investimento não serão facilmente previstas pois dependerão da utilização dos usuários. Depois mantendo a 
mesma quantidade de usuários será estabelecido um limite de recursos. Neste ambiente a simulação será 
realizada mais uma vez, obtendo o segundo resultado que irá mostrar que previsões de lucros e investimento são 
mais claras para análise de melhorias para o serviço. Sendo assim o ponto de equilíbrio da operação só é 
alcançado quando o limite de recursos é estipulado Baseando-se também nessas simulações, será possível 
analisar se o serviço oferecido será disponibilizado para todos os usuários ativos além de visar a quantidade de 
lucro obtido, conforme o investimento realizado pelo provedor, fazendo assim com que diversos aspectos dessa 
tecnologia sejam progressivamente melhorados e aumentando satisfatoriamente a experiência dos clientes que 
fazem utilização do serviço. 

  

  
COMPUTAÇÃO EM NUVEM: SOLUÇÃO OU PROBLEMA? 

Wesley Pereira da Silva; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: w.pereirasilva@hotmail.com 

 
Dentre os processos de negócios do mundo corporativo, um que se tornou fundamental na relação entre as 
organizações é a rapidez na resolução de problemas relacionados às transações comerciais, operacionais e 
logísticas realizadas entre as mesmas. Conforme a norma ABNT NBR ISO 9001:2008 em seu item 8.5.2, o não 
atendimento de requisitos de contratos, produtos e serviços definido como não conformidade requer a abertura de 
ações formais para a resolução desse problema e a prevenção para que o mesmo não volte a ocorrer. O presente 
projeto apresenta a hipótese de uma solução de sistema corporativo para registro de não conformidade. Tal 
sistema tem por objetivo eliminar as limitações de acesso e permitir que todos os envolvidos sejam comunicados 
em tempo real, independente de quais sejam suas responsabilidades sobre a resolução do problema. Utilizou-se 
para análise de requisitos, elaboração e implantação do sistema a metodologia incremental da Engenharia de 
Software além de tecnologias atuais para programação WEB e ferramentas popularmente conhecidas. Conclui-se 
que um portal web corporativo, além de facilitar o acesso integral às informações permite uma escalabilidade para o 
ao sistema, pois pode agregar novas funcionalidades ao contexto para o qual o projeto foi criado que é a gestão de 
negócios no mundo corporativo. 
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CONTROLE DE TRÁFEGO SMTP E BLOQUEIO DE E-MAIL SPAM 

Manuel António Júlio Sapalo; Anderson Dantas; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: niltonsublime@hotmail.com 

 
A Internet vem sendo uma ferramenta utilizada para facilitar a comunicação no mundo inteiro. Diariamente bilhões 
de e-mails indesejados (spam) trafegam na Internet, consumindo recursos que poderiam ser melhor utilizados. 
Neste cenário surge-se a necessidade de haver um controle desse tráfego através do protocolo SMTP. Com o 
objetivo de aproveitar melhor os recursos no envio e recepção de e-mails, nesse caso foi aplicado a hierarquia do 
uso do protocolo SMTP dos usuários nos provedores de acesso à Internet de banda larga. O presente trabalho 
apresenta uma solução de verificação inspecionando o conteúdo da mensagem do e-mail, utilização de filtros, por 
razão de segurança, sob o ponto de vista do provedor de acesso à Internet de banda larga, bloqueando assim o e-
mail spam na origem antes mesmo de ser enviado. Isso implica coletar de um provedor de Internet banda larga 
uma amostra de tráfego SMTP, análise do número de transações SMTP realizadas, o tamanho das transações (em 
bytes enviados), a distância geodésica entre os endereços IP de origem e de destino das transações. Também será 
realizado um relatório de tráfego coletado em equipamentos da plataforma Cisco Service Control Engine (SCE) que 
contém amostras das transações realizadas através da infraestrutura do provedor. 

  

  
DRONE 3DR: UM SISTEMA FACILITADOR DE SEGURANÇA 

Darlan Lima Caetano; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: darlan-caetano@hotmail.com 

 
Em geral na área de monitoramento, é de grande importância ter uma análise de todo o ambiente a ser monitorado. 
No setor de alarmes e câmeras na monitorização, os seguranças devem estar sempre atentos a algum ocorrido. 
Nem sempre é possível visualizar todo o setor, neste caso o segurança se desloca e verifica se o local este seguro. 
Em busca de agilizar essa operação, o sistema “Drone 3DR” poderá trazer solução e agilidade para esse 
monitoramento. A função do drone será ir até o local e capturar todo o perímetro. Com a captura, os seguranças 
poderão compartilhar o vídeo que estão assistindo com a central de monitoramento ou até mesmo poder assistir a 
transmissão do vídeo em tempo real. O sistema “Drone 3DR” é composto por um drone com um minicomputador, 
no qual possui sistema operacional Linux tendo as mesmas características de um smartphone, com uma placa para 
Internet e uma câmera de alta resolução. O sistema utiliza a arquitetura P2P para poder compartilhar o vídeo, assim 
tendo a vantagem de o sistema enviar o vídeo para diversas centrais de monitoramento. O sistema “Drone 3DR” 
também disponibiliza de um controle remoto com visor. O segurança que possuir o controle do drone receberá o 
vídeo e a partir deste, o segurança poderá compartilhar o vídeo para as demais centrais. Com base em outros 
projetos, é provável que este monitoramento seja ágil, para evitar por exemplo, transtornos com o transito, criando 
uma única rota, tornando o serviço rápido e prático. 
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DROPBOX COMO UM RECURSO INOVADOR DE AUXÍLIO AO DOCENTE 

Paulo Henrique Fernandes Nunes; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: paulophfn@hotmail.com 

 
O recurso de Computação em Nuvem utilizado neste trabalho foi o Dropbox. Para docentes isso fica mais notório, 
pois professores podem obter auxílio para as atividades escolares se tornarem mais práticas e eficientes. Um dos 
conceitos mais inovadores neste sentido é a Computação em Nuvem. Este trabalho mostra que a Computação em 
Nuvem pode ser usada pela docência, auxiliando não apenas no planejamento, mas também na organização, 
elaboração, aplicação e avaliação de diversas atividades com os alunos. O armazenamento na nuvem se destaca 
na atividade docente, pois é possível armazenar arquivos, aulas, vídeos, avaliações e textos para serem 
abordados. e quando o professor precisar de um conteúdo muito importante, ele pode salvar o mesmo diretamente 
no Dropbox e não em seus documentos, garantindo assim a segurança do arquivo. No programa Dropbox, como 
por exemplo, existe uma ferramenta chamada backupbox, onde o docente poderá fazer um backup dos conteúdos 
armazenados. Torna-se evidente que o Dropbox é atualmente uma ferramenta muito acessível e útil para a 
realização de atividades do dia-a-dia. Para docentes isso fica mais notório, pois os professores podem obter auxílio 
para as atividades escolares. E se tornam mais práticas e eficientes. Da mesma forma, tal ferramenta pode ser útil 
na comunicação com alunos fora da sala de aula. 

  

  
 

 

 

 

ESTRATÉGIAS PARA A REDUÇÃO DOS ATRASOS NA REPRODUÇÃO DE 
VÍDEOS SOB DEMANDA NA INTERNET 

Frederico Manuel Henriques Eurico; António Bundu Santana; Dario Francisco Da Silva Quingles; Gustavo Abreu 
Caetano 

 
Email: fredericomanuel2@hotmail.com 

 
O surgimento da Internet originou várias mudanças no nosso dia-a-dia, pois, com o surgimento da mesma, surgiram 
vários modelos de serviços oferecidos, usados para minimizar os esforços nas tarefas. Tarefas estas que incluem 
transmissão e recepção de uma informação e o seu armazenamento. O presente trabalho apresenta a hipótese de 
uma solução na reprodução de vídeos compartilhados no Youtube. Foi utilizado um sistema de implementação de 
cache no servidor. Tal sistema tem por objetivo minimizar os atrasos na reprodução de vídeo e facilitar o uso desta 
poderosa ferramenta. Esta técnica permite que os vídeos armazenados no servidor principal tenham os seus 
pigmentos ou, suas iniciais, armazenadas em cache. Desta forma, o usuário ao reproduzir um vídeo reproduzirá 
primeiramente os pigmentos armazenados no cache e à medida que o vídeo vai sendo reproduzindo a outra parte 
armazenada no servidor principal vai sendo enviada para ele em uma sequência contínua, permitindo assim uma 
rapidez na reprodução, nesta técnica o usuário tem a impressão de que o vídeo esta sendo reproduzido 
diretamente do servidor. Os resultados obtidos foram satisfatórios pois a implementação de cache nos servidores 
permitiu maior rapidez na reprodução de vídeos e os conteúdos desejados estavam mais próximo dos usuários, 
desta forma foi possível reproduzir os vídeos sem que houvessem cortes ou falhas. 
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O PROBLEMA DA PRIVACIDADE E DA SEGURANÇA PESSOAL NA WEB 

Pedro Henrique Amaral de Santana; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: psantana@live.com 

 
Internet é uma rede que proporciona diversas experiências positivas. Pesquisas temáticas, compras online, trocas 
de mensagens, pagamentos de contas e acesso a muita informação são os pontos positivos da web. A sua 
privacidade na Internet depende de sua habilidade para controlar tanto a quantidade de informações pessoais que 
você fornece como quem tem acesso a essas informações. A grande maioria da população não se importa ou não 
conhece formas de se auto proteger. Formas simples como senhas um pouco mais complexas, e softwares 
eficientes de defesa de informação. A conscientização deve ser imediata, evitando maiores problemas como roubos 
e sequestros que se antecederam de uma pesquisa nas redes sociais das vítimas. Isso é um problema mundial e 
deve ser combatido no âmbito cultural das nossas sociedades, o brasileiro, propriamente dito, tem certa ignorância 
sobre esse assunto, se expondo e expondo seus familiares e amigos, com informações importantes sobre suas 
vidas. Em contrapartida, temos a violência alarmante que vemos todos os dias nos jornais. Somando os dois, 
podemos então verificar que a probabilidade é de que os bandidos utilizem essa inocência para se aproveitar e cria 
oportunidades para tramar contra o cidadão de bem e mal informado. É necessário querer aprender e não da sorte 
ao azar. 

  

  
O USO DE COOKIES PARA MAPEAMENTO DE INTERESSE NA WEB 

João Ernesto Alves da Silva; Bruno Mazini da Silva; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: joao.ernesto.alves@hotmail.com 

 
Os Cookies são utilizados pelos sites principalmente para identificar e armazenar informações sobre os visitantes. 
O “Short Trail”, é um software que personaliza a página WEB para o usuário com base no histórico de busca, 
utilizando Cookies. São coletadas informações categorizadas por tipos (Ex: esportes, economia, eletrônicos, etc.) 
postadas nas redes sociais e demais ferramentas na WEB. O “Short Trail” através de Mapeamento de Interesse, 
oferece aos provedores de serviços, usuários interessados nessas informações, e os mesmo atuam oferecendo 
conteúdos a esse usuário similar ao que foi postado ou buscado. Como exemplo, podemos citar a NETSHOES, 
SUBMARINO, AMERICANAS.COM. Nesses casos o usuário busca por um produto em uma determinada loja e nas 
páginas seguintes que acessar aparecem as propagandas do produto, sendo oferecidos por um outro preço e em 
outra loja virtual. O “Short Trail” respeita certos parâmetros para se manter eficiente. Assim que o usuário termina 
de ver o que buscou e recebe um conteúdo similar gerado pelo “Short Trail”, na maioria dos casos o usuário visita a 
página do conteúdo que foi oferecido, gerando ainda mais conteúdo e criando uma teia com sugestões e também 
com o compartilhamento através de postagens em suas redes sociais, adicionando mais usuários a essa teia. Com 
a criação de perfis dentro desses serviços, o usuário pode acessar conteúdos que são do seu interesse de qualquer 
parte do mundo, e compartilhar avaliando seu grau de satisfação através de redes sociais a perfis relacionados ao 
seu. Essa ferramenta torna expansível qualquer conteúdo que for bem avaliado pelo usuário, agregando usuários 
para o serviço e o tornando popular. 
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OVERVIEW CONCEITUAL DE STORAGE GRIDE E STORAGE TIERING 

Rogério Acacio de Campos Junior; Vinicius Lucyo; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: roger_g.o@hotmail.com 

 
Em um meio corporativo onde a volumetria de dados atinge petabytes, faz-se necessário um controle rígido de 
armazenamento e manipulação destes dados. Um dos meios encontrados para fazer a gerencia e agregar 
segurança a toda esta volumetria, é a utilização de Servidores Storage. Servidor Storage é um equipamento onde 
sua característica maior é o balanceamento dos dados, resultando em um armazenamento inteligente e seguro. O 
presente projeto tem por objetivo apresentar um overview dos conceitos e características de dois tipos de Storage, 
o Tiering e Gride, ambos utilizam o RAID como método primário de segurança e performance de velocidade, 
veremos que o Storage Tiering é categorizado como high-end pois além de também virtualizar, atua com um 
balanceamento automático pré-estabelecido (RAID). Através de sua controladora aplica-se um nível de RAID em 
seus discos internos (0, 1+0, 5 ou 6, a depender da escolha do usuário e das características de cada fabricante e 
modelo). Devido a capacidade de gerenciar e priorizar automaticamente em quais discos serão gravados, levando 
em consideração disco nobres e menos nobres, faz com que o Storage Tiering tenha um melhor desempenho; 
tornando-o assim um Storage high-end. Os Storages armazenam as informações de forma segura e redundante, 
sempre visando a segurança e integridade dos dados. 

  

  
 

 

REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS 
ATRAVÉS DE SENSORES SEM FIO 

Bakker Stephen Ferreira Galvão; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: bakker.1988bs@gmail.com 

 
Através de vários estudos, pode se dizer que Redes de Sensores Sem Fio vieram para melhorar, em termos de 
custos e economia de energia. O sensor de economia de energia utilizado é chamado Motes, com ele foi possível 
minimizar o consumo de energia desperdiçada por máquinas computacionais. Os sensores são dispositivos 
eletrônicos pequenos e baratos que podem ser trocados quando necessário, já que são alimentados por baterias. O 
tempo de uma rede de sensores depende do tempo de vida das fontes de energia dos nós de sensores, pois eles 
gastam mais energia em transmissão e recepção de dados. Com isso sensores sem fio vêm ganhando seu espaço 
com uma vantagem muito grande no dia de hoje. Na realidade esses dispositivos foram desenvolvidos realmente 
para diminuir o consumo de energia em rede. Com esses dispositivos atuando na rede, foi possível notar uma 
grande melhoria no desempenho em comparação a uma rede cabeada. As principais contribuições dos métodos 
utilizados foram de grande ajuda para diminuir o consumo de energia, pois através de uso de protocolos MAC, ID-
MAC E S-MAC que fizeram isto ser possível, sem falar nos sensores que foram desenvolvidos para minimizar esse 
grande gasto. Devido a isso vários profissionais estão utilizando desse meio como forma de economizar energia. 
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REDUÇÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO UTILIZANDO TOMADAS DE DECISÕES 
ATRAVÉS DE UMA REDE INTELIGENTE EM EMBARCAÇÕES 

J. Junior de Lima Pinheiro; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: j.juniorlimap@hotmail.com 

 
A necessidade de alta performance nas tomadas de decisões e redução de consumo de energia em espaços 
residenciais, escritórios ou mesmo em grandes centros de dados são necessidades predominantes em qualquer 
lugar e circunstância. Visando estas necessidades alguns trabalhos podem ser encontrados na literatura, entre 
esses temos o sistema Residi (um Sistema de Decisão Inteligente para Infraestrutura Residenciais via Sensores e 
Atuadores Sem Fio). Nesse contexto esse trabalho foi realizado visando suprir essas necessidades utilizando este 
modelo de rede inteligente. O sistema tem por objetivo obter menor consumo energético utilizando tomadas de 
decisões através de uma rede inteligente no ambiente de uma embarcação. Esse ambiente proporciona 
características específicas, as quais contribuem para uma configuração adequada e inclusive permite a atuação do 
sistema em outros meios de navegação oferecida, mas esses meios não impedem que a influência dos atuadores e 
sensores do sistema atuem em conformidade e obtenham alto desempenho, confiabilidade e comunicação 
contundentes para uma tomada de decisão precisa, pois há uma adequação a eles, e a implementação de cada um 
desses componentes atuadores da infraestrutura são responsáveis pelo resultado de confiança. Diante desses 
fatores o sistema consegue tomar decisões eficazes e controlar comunicações repassadas na rede inteligente, 
proporcionando atuação e redução no consumo de energia. 

  

  
REDUÇÃO DO DESPERDÍCIO DE BANDA DE REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO 

DE ARMAZENAMENTO 

Cristiano Da Silva Benties; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: BENITES_SILVA@HOTMAIL.COM 

 
Este trabalho tem como caráter demonstrar as formas de avaliar recursos de modo mais planejado, trabalhando 
com o protocolo de distribuição de armazenamento Rafstore (Netto et al. 2015), visando melhorias em redes 
particulares. Será apresentada uma forma de utilizar versionamentos trazendo grandes benefícios para diminuir o 
desperdício de banda de rede, reduzindo de forma significativa a quantidade de dados transferidos. Foi proposto 
um ambiente de um Centro Universitário brasileiro com cerca de 57 mil usuários, incluindo tráfego gerado por 
laboratórios e escritórios de administração, com várias VLANs distintas. Foram extraídas informações sobre 
conexões TCP nessa rede para coletar tráfego de diferentes funcionalidades de provedores diferentes, também 
foram coletadas as notificações de modificações nas pastas e informações sobre transferências de dados. Foi 
possível verificar alguns aspectos que mostraram a superioridade de ganho do protocolo Rafstore em comparação 
de outros protocolos, onde apresenta diferentes latências de operações de leitura e escrita nos diferentes 
protocolos comparados. Apenas o protocolo Rafstore, com sua abordagem de pedidos antecipados, obteve o 
melhor desempenho entre os demais protocolos em todos os tamanhos de dados considerados. As caracterizações 
apresentadas mostraram uma melhoria de até 30% na maioria dos casos e levaram à diminuição de consumo de 
recursos, pois dispensou o uso de mais provedores de nuvens para armazenar os dados onde o protocolo Rafstore 
especificado proveu georreplicação e também tolerância a falhas. Clientes têm a necessidade de escolher 
provedores e também data centers onde irão armazenar seus dados, e o protocolo Rafstore pode orientá-los nesta 
escolha, apontando o desempenho e economia nos recursos a serem utilizados. 
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TÉCNICA DE DIMINUIÇÃO DE RECEBIMENTO DE SPAMS 

Rafael Alves De Macedo; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: rafaelmacedo91@gmail.com 

 
Com o crescimento da internet nos últimos anos, um dos principais problemas que as empresas de 
telecomunicações e os usuários finais enfrentam é a quantidade de e-mails recebidos que não foram solicitados. 
Estes e-mail tem como finalidade desde a divulgação de propaganda e promoções até o disparo de vírus a fim de 
obter informações pessoais do usuário final ou somente para a diversão do SPAMMER (quem envia SPAM). Este 
fato gera um grande desperdício de recursos de segurança e cria-se riscos para o usuário final dependendo do 
objetivo do SPAMMER. A fim de diminuir a grande quantidade de SPAM recebida, foi utilizada uma técnica auxiliar 
de filtragem de e-mail a mais baixo nível, conseguindo assim identificar maior quantidade de SPAM e com mais 
precisão. A técnica foi aplicada em uma grande quantidade de e-mails obtidos no Spam Archive pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Os e-mails são filtrados a fim de localizar uma URL no corpo do e-mail utilizando a 
ferramenta SpaDes. Caso haja uma URL, é filtrado todo o conteúdo da página Web e realiza uma análise para 
saber se é um possível SPAM ou não. Com esta técnica se evidencia que o uso da mesma melhora 10% na 
efetividade de identificação de SPAM. É um número muito grande se levarmos em consideração que 85% de todos 
e-mails são de SPAM.  

  

  
TECNOLOGIA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO ÚNICO 

Alex Sandro Souza de Oliveira; Alex Sandro Souza de Oliveira; Gustavo Caetano 

 
Email: bl6ap2@hotmail.com 

 
O método de pagamento eletrônico existente em redes de supermercados e lojas de departamentos geram filas, 
perdendo-se muito tempo com cadastros e aprovação de crédito. Tudo que é relacionado às transações comerciais, 
realizadas entre e o cliente/comércio, gera-se um transtorno entre ambas as partes. O que salta aos olhos mais 
atentos é transformação dos hábitos de consumo. Cada vez mais os dispositivos móveis estão se tornando uma 
ferramenta de conversão. Empresas que visam potencializar suas transações no e-commerce precisam ficar 
atentas a essa tendência ao mobile e-commerce. Questões como essa evidenciam a importância de tal tecnologia. 
O presente trabalho apresenta a solução de uma tecnologia de pagamento eletrônico, que uma vez feita a 
assinatura do serviço, você pode simplesmente atribuir ao Google a função de garantir essas informações ao 
vendedor e acionar sua operadora de cartão de crédito a realização do pagamento.  É preciso que a loja tenha 
instalado o componente adequado para realizar a transação mediada pelo Google Wallet. Tal tecnologia tem o 
objetivo de eliminar as limitações do atual sistema de pagamento eletrônico, permitindo que clientes tenham em 
tempo real um serviço ágil. Utilizou-se para análise, elaboração e implantação de software, tecnologias atuais para 
conversão de ferramenta já conhecidas. Conclui-se que a respeito da segurança dos dados do usuário, segundo o 
próprio Google, o aplicativo é mais seguro do que dinheiro ou cartão de crédito. Uma tecnologia como esta, além de 
facilitar a vida do cotidiano, permite agregar novas funcionalidades como a unificação de vários serviços em uma só 
tecnologia de pagamento 
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UTILIZAÇÃO DE FEDERAÇÃO VISANDO A SEGURANÇA DA COMPUTAÇÃO EM 
NUVEM 

Jader Pereira Paim; Gustavo Abreu Caetano 

 
Email: jpp2005@hotmail.com 

 
Um dos quesitos mais cobrado por empresas que migram para a nuvem é a segurança que os provedores de 
computação em nuvem podem garantir. Com os protocolos existentes é possível obter certa confiabilidade, mas 
não podemos afirmar que um ambiente estará 100% seguro. Os riscos de vulnerabilidade são diminuídos em 
grande escala quando recursos comuns são implementados como o Sign-on, SSl e o IPsec, estas ferramentas são 
fundamentais e estão presentes praticamente em toda a Computação em Nuvem. O conceito de segurança na 
Computação em Nuvem vem sendo tratado como fundamental através de algoritmos de verificação, protocolos de 
autenticidade e gerenciamentos de identidade, dentro outros projetos quem vem sendo estudados com mais 
intensidade por especialistas. Ainda se questiona o quão seguro pode ser exportar informações confidencias para a 
nuvem de forma segura e manter sua confiabilidade e confidencialidade garantida. A federação, que é a proposta 
na qual é abordada neste trabalho, reúne todos estes recursos e tem por conceito garantir a confiabilidade das 
informações que serão trafegadas por esta federação. O estudo de seu funcionamento é fundamental para 
entender o conceito que ela oferece e certificar que por mais que tenha uma expansão deste ambiente não 
perdemos o quesito mais fundamental que é a segurança. 
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AVALIAÇÃO SAZONAL DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE 
CAMELLIA JAPONICA L 

 
Leandro Antonio Ferreira Penitente; Alex Batista Santos; Marco Aurélio Sivero Mayworm 

 
Email: leandropenitente.biologia@hotmail.com 

 
Introdução 
Em organismos aeróbios, os radicais livres são constantemente produzidos durante o funcionamento normal da 
célula, na maior parte sob a forma de espécies reativas de oxigênio (ROS). Uma vez produzidos, a maior parte dos 
radicais livres são removidos pelas defesas antioxidantes celulares que incluem enzimas e outras moléculas (Vanko 
et al., 2007). A atividade metabólica produz constantemente radicais livres. Estas moléculas reagem com DNA, 
RNA, proteínas e outras substâncias oxidáveis, promovendo danos que podem contribuir para o envelhecimento e 
a instalação de doenças degenerativas, como o câncer, aterosclerose, artrite reumática, entre outras (Ames et al., 
1993).  Segundo Fries et al. (1993) cerca de 70% das doenças crônicas e dos custos associados a elas podem ser 
prevenidos, e assim fica fácil compreender a grande importância do conhecimento, e se possível, do controle da 
produção excessiva de radicais livres. Este controle pode ser obtido através de níveis adequados de antioxidantes 
e quelantes de radicais livres, melhorando a qualidade da dieta.Antioxidantes são definidos como compostos que 
podem retardar, inibir, ou prevenir a oxidação de materiais oxidáveis por eliminação de radicais livres, diminuindo o 
estresse oxidativo (Dai e Mumper, 2010).Alguns produtos naturais com atividade antioxidante podem ser úteis no 
auxílio do sistema protetor endógeno, podendo ser utilizados como nutracêuticos (Kanter, 1998). A presença de 
compostos antioxidantes, como os compostos fenólicos e vitamina E presentes nos alimentos é fundamental para 
reduzir os danos gerados pelos chamados radicais livres (Wang et al., 1996). A vitamina E, de natureza 
lipossolúvel, é encontrada nas membranas, e previne mais facilmente a peroxidação lipídica, e pode ser encontrada 
em oito formas diferentes, das quais o &#945;-tocoferol é a forma mais ativa em seres humanos (Ferreira e Abreu, 
2007).Os compostos fenólicos, constituintes de um amplo e complexo grupo de compostos secundários do 
metabolismo vegetal que apresentam em sua estrutura um anel aromático com uma ou mais hidroxilas, o que 
possibilita atuarem como agentes redutores, exercendo proteção ao organismo contra o “stress” oxidativo (Scalbert 
e Williamson, 2000).Nessa perspectiva, os antioxidantes presentes na dieta assumem uma grande importância 
como possíveis agentes protetores que ajudem a corpo humano na redução dos danos oxidativos. O gênero 
Camellia abrangeplantas perenes muito apreciadas pela sua beleza ornamental, desabrochando suas flores apenas 
na primavera (Gonçalves et al., 2001).O nome do gênero foi dado por Lineu em homenagem ao missionário jesuíta 
Georg Joseph Camel (1661-1706), através da derivação de Camellius, a forma latinizada de Camel, que viveu nas 
ilhas Filipinas desde 1688 até à sua morte em 1706, e que foi autor de trabalhos botânicos notáveis (Gonçalves et 
al., 2001). Este gênero abrange mais de 200 espécies de plantas, amplamente distribuídas no globo, e utilizadas 
em técnicas de paisagismo, consumo de chá e medicina popular (Hamilton-Miller, 1995; Ballester et al., 1997). 
Camellia japonica é uma espécie originária do sudeste asiático, principalmente China, Japão e Coréia. A espécie 
normalmente apresenta porte arbustivo, às vezes arbóreo, com folhas brilhantes coriáceas e denteadas. Muitas 
variedades são cultivadas em função da beleza de suas flores que variam do branco ao vermelho, apresentando 
grande potencial paisagístico (Lorenzi & Souza, 2001). É uma espécie lenhosa perene de folhas largas, 
amplamente distribuídas no Japão e na Coréia. As flores e botões de flores têm sido utilizados para o tratamento da 
hemorragia e como um anti-inflamatório na medicina tradicional oriental (Yoshikawa et al., 2007).Os extratos das 
folhas jovens e flores apresentam atividades antioxidantes (Lee et al., 2005; Piao et al., 2011).As folhas de C. 
japonica exibem atividade antioxidante devido ao seu elevado teor de compostos polifenólicos, e o extrato 
preparado a partir de folhas maduras de C. japonica tem sido amplamente utilizado como um material anti-
envelhecimento em alimentos e cosméticos (Mizutani & Masaki, 2014). Todas as plantas produzem metabólitos 
secundários, que variam em qualidade e quantidade de espécie para espécie, até mesmo na quantidade de um 
metabólito de um local de ocorrência ou ciclo de cultivo para outro, pois muitos deles têm suas sínteses 
desencadeadas por eventuais vicissitudes a que as plantas estão expostas (Ferreira e Áquila, 2000). A qualidade 
das plantas medicinais depende de vários fatores, incluindo variações de espécies clima, coleta, armazenamento e 
processamento. Conseqüentemente, a padronização e o controle de qualidade dessas plantas medicinais são 
importantes para garantir sua eficácia e o uso seguro das mesmas (Souza et al., 2009).Apesar da variação na 
composição das folhas de C. japonica poderem influenciar a atividade antioxidante gerada pelos produtos obtidos 
da planta, até o momento não foram encontrados trabalhos que avaliem o potencial antioxidante de extratos da 
planta produzidos em épocas diferentes do ano, o que a principio é de grande importância para o controle de 
qualidade dos produtos comercializados a partir de C. japonica. 
 

Objetivo 
 
Avaliar a possível variação sazonal do potencial antioxidante de extratos de Camellia japonica L. 
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Metodologia 
 
Folhas de C. japonica L. (100 g) foram coletadas nos meses de Fevereiro, Maio, Agosto, e Novembro de 2014, em 
propriedade particular na zona Sul da cidade de São Paulo. Foram utilizadas apenas folhas livres de lesões, e com 
tamanho semelhante. Após seleção as folhas foram limpas para retirada de impurezas de sua superfície, e as 
amostras foram fragmentadas e submetidas à imersão em álcool etílico P.A., por 30 dias, mantendo-se os extratos 
a temperatura ambiente, protegidas da luz e do ar, a fim de se evitar fotooxidação dos compostos fenólicos. Efetuo-
use a troca do solvente a cada sete dias, passando o extrato por filtro de papel. Os filtrados obtidos foram reunidos 
e concentrados sob pressão reduzida em rotaevaporador a 40ºC, a fim de se obter uma concentração de 10 
mg/mL-1 (1%), e mantidos em geladeira até a análise da atividade antioxidante (Rescke et al. 2007). A partir de 
cada extrato foram produzidas as seguintes diluições (5,0; 2,5; 1,25 e 0,625 mg/mL-1). DPPH (1,1-difenil-2-picril-
hidrazila) é um radical livre, estável à temperatura ambiente, o que produz uma solução violeta em etanol. Ele é 
reduzido na presença de uma molécula de antioxidante, dando origem a soluções de etanol levemente amareladas, 
fornecendo assim uma maneira fácil e rápida de avaliar o potencial antioxidante de um extrato ou composto isolado 
vegetal (Mensor, 2001). Para observação do potencial antioxidante, os testes foram realizados em triplicatas em 
tubos de ensaio e foi utilizada uma solução padrão de DPPH (2,2-difenil-picrilidrazia) a 0,004%. Para cada amostra 
foram utilizados dois tubos (A e B). No tubo A (amostra) foram adicionados 1 mL de DPPH e 10 &#956;L de cada 
diluição de cada extrato. No tubo B (Branco) foram adicionados 1 mL de etanol e 10 &#956;L de cada diluição de 
cada extrato.  Em outro tubo (tubo C, controle) foi adicionado 1 mL de DPPH. Os tubos permaneceram em repouso 
e protegidos da luz por uma hora. As leituras de absorbância foram realizadas em espectrofotômetro a 517 nm, e o 
cálculo de atividade antioxidante (AA) foi baseado em Mensor et al. (2001), conforme equação abaixo: 
AA% = 100 – {[ (Abs A - Abs B) x 100] / Abs C} 
 

Resultado 
A figura 1 apresenta a porcentagem de atividade antioxidante obtida por extratos produzidos a partir de folhas de C. 
japonica, em diferentes concentrações, coletadas em diferentes estações do ano. Na maior concentração (5,0 
mg/mL-1), os extratos apresentaram alto potencial sequestrador de radical livres, expressando forte atividade 
antioxidante (em torno de 80%). Na concentração (2,5 mg/mL-1) apenas o extrato de primavera mostra alto 
potencial antioxidante (80%), enquanto os demais extratos mostram expressiva redução de atividade (entre 50 e 
60%). Na menor concentração testada (0,625 mg/mL-1) a atividade antioxidante dos extratos foi baixa (entre 20 e 
30%). A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) corresponde à quantidade de DDPH consumida pelo 
antioxidante. A quantidade de antioxidante necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50% é 
denominada concentração eficiente (CE50), também chamada de concentração inibitória (CI50). Quanto maior o 
consumo de DPPH por uma amostra, menor será a sua CE50 e maior a sua atividade antioxidante.O CE50 da 
amostra de primavera mostrou-se em torno de 1,25 mg/mL-1, enquanto das demais amostras, entre 2,0 e 2,5 
mg/mL-1, indicando que o extrato de primavera apresentou maior atividade antioxidante relativa entre todos os 
extratos testados. Apesar disso, os resultados, a princípio, sugerem pouca variação sazonal no potencial 
antioxidante das amostras testadas, sendo o extrato de Primavera o que apresentou o melhor potencial 
antioxidante, e o extrato de inverno os menores valores relativos.O resultado relativamente maior do extrato de 
primavera pode estar relacionado ao estágio de desenvolvimento das folhas. As folhas coletadas no período de 
primavera estavam em fase de crescimento (folhas jovens). Esses resultados estão de acordo com Lee et al. 
(2005), cujo trabalho evidenciou maiores teores de compostos fenólicos e atividade antioxidante em extrato de 
folhas jovens em relação a outros extratos de C. japonica.Por outro lado, Saito (2007) avaliando a atividade 
antioxidante de chá verde brasileiro (Camellia sinensis var. assamica) Cultivar IAC – 259, observou que o extrato de 
verão mostrou maior atividade antioxidante que o de verão. Essa diferença em relação a este trabalho, pode ser 
creditada a fatores ambientais diferentes aos quais as plantas foram expostas, bem como as diferenças 
relacionadas às caracteristicas geneticas de cada espécie. A atividade antioxidante observada neste trabalho está 
relacionada a presença de vários compostos isolados das folhas de C. japonica, entre os quais estão flavonoides 
(Onodera et al., 2006); taninos (Hatano et al., 1995; Park et al., 2002) e outros compostos fenólicos. Porém, é 
importante mencionar ainda que a atividade antioxidante das folhas de C. japonica também é influenciada pela 
presença de outros compostos como as metilxantinas. A possível presença da cafeína nos extratos de C. japonica, 
visto que esta metilxantina é encontrada em plantas do gênero Camellia (Senger et al., 2010), e tem atividade 
antioxidante, pode ter influenciado também a atividade dos extratos. 
 

Conclusão 
 
As variações observadas neste trabalho quanto ao potencial antioxidante, a princípio, se mostraram pouco 
expressivas, sugerindo haver pequena variação sazonal na atividade antioxidante gerada pelos extratos produzidos 
a partir de folhas de Camellia japonica. 
 
Palavras-chave: Antioxidantes; Camellia; Sazonal. 
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 DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO E FETAL DO APARELHO RESPIRATÓRIO 
DO PREÁ (Galea spixii, WAGLER 1831) 

 
Matheus Henrique Ribeiro da Silva; Luis Miguel Lobo; Amilton César dos Santos; Antônio Chaves de Assis Neto; 

Antônio Chaves de Assis Neto 
 

Email: ma_henrique2011@hotmail.com 
 

OBJETIVO 
Objetivou-se nesta pesquisa, descrever a morfologia macroscópica e microscópica dos órgãos constituintes do 
aparelho respiratório durante o desenvolvimento embrionário e fetal do preá (Galea spixii). 
 

METODOLOGIA 
Foram coletados embriões e fetos aos 22, 25, 30, 40, 50 e termo dias de gestação. Os animais foram dissecados e 
os órgãos do aparelho respiratório foram processados e corados em HE, Tricomo de Masson e Picrosírius.  
 
 

RESULTADOS 
O aparelho respiratório do preá é constituído pelas narinas, conchas nasais, laringe, traqueia, pulmão, brônquios e 
diafragma. As narinas dos preás possuíam plano nasal assim como os demais roedores, as cavidades nasais são 
divididas por uma estrutura chamada septo nasal, e apresentou 3 conchas nasais: concha nasal superior, média e 
inferior. A laringe está situada acima da orofaringe encontrada dorsalmente a cavidade oral e é formada por 
cartilagens. A traqueia inicia-se após a glote, e estende-se crânio-caudalmente até penetrar na face medial do 
pulmão. Composta por anéis cartilaginosos incompletos em formato de “C”.Os pulmões estão localizados entre a 
primeira e a sétima costela, apresentando fissuras interlobares dividindo o órgão em lobo acessório, cranial 
esquerdo, caudal esquerdo, cranial direito e caudal direito.O diafragma apresenta-se caudalmente ao pulmão e 
cranialmente ao fígado. A laringe apresentou cartilagem hialina e tecido epitelial pseudoestratificado ciliado. Os 
anéis traqueais são constituídos por cartilagem, revestida por uma camada de tecido conjuntivo, denominado 
pericôndrio e a membrana dorsal traqueal é composta por musculo liso completando a circunferência. No pulmão, 
as fases pseudoglandular e a fase canalicular ocorreram antes do 22º dia de gestação, fase sacular ocorreu entre o 
22º e 50º dias de gestação e a fase alveolar é a última, finalizando após o nascimento.  
 

CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que os aspectos anatômicos e histológicos do desenvolvimento embrionário do aparelho respiratório do 
preá são similares aos dos roedores e dos mamíferos em geral. 
 
Palavras-chave: Aparelho Respiratório Galea spixii Embriologia 
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DE SÃO PAULO: SABERES ENTRE RESISTÊNCIAS, LIMITES E 
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Phablo Nascimento de Lima; Almir Wohlers de Oliveira; Renato Feitosa do Nascimento; Whisllan Carvalho Silva; 
José Carlos Rodrigues Júnior 
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Introdução 
A Educação Física Escolar passou por intensas transformações ao longo das últimas décadas de sua história, 
impulsionada por uma série de iniciativas que culminaram: (1) na revisão de seu papel como componente curricular; 
(2) de sua finalidade na escola; (3) seu objeto de ensino; (4) seus objetivos de ensino; (5) os conteúdos específicos 
da disciplina; (6) reflexão sobre a necessidade de transformações da prática pedagógica do professor; (7) reflexão 
sobre a transformação na relação professor e aluno e deles com o conhecimento específico da Educação Física 
escolar; (8) nos processos de avaliação, entre outros impactos. Resultado de todo o processo de discussão 
acadêmica e profissional desenvolvido nas décadas de 1980 e 1990 é a proposição de que a Educação Física 
Escolar é o componente curricular que tem como objeto de estudo e ensino na escola a Cultura Corporal de 
Movimento, cultura essa expressa em diferentes manifestações corporais elaboradas pelo ser humano como: jogo 
e brincadeira, atividades rítmicas, expressivas e a dança, o esporte, a luta, a ginástica, entre outras. Essa 
transformação foi iniciada com um movimento acadêmico na década de 1980 que trouxe para o foco das 
discussões a especificidade da atuação da Educação Física na escola. Este movimento foi possível graças à 
iniciativa de profissionais da área que foram realizar estudos e pesquisas em outras áreas do conhecimento, 
principalmente nas Ciências Humanas e na Filosofia.Desde então foram publicadas obras resultantes de pesquisas 
de mestrado e doutorado que promoveram significativas e sensíveis transformações na maneira de pensar a 
Educação Física na escola porque proporcionaram intensos debates. Contribuíram para este movimento autores 
como João Paulo Subirá Medina, Vitor Marinho de Oliveira, João Batista Freire, Mauro Betti, Elenor Kunz, Carmen 
Lúcia Soares, Go Tani, Valter Bracht, Celi Taffarel, Lino Castellani Filho e Jocimar Daolio.Depois deste período 
vieram as iniciativas oficiais, relacionadas às políticas públicas como a elaboração dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s) em 1997 e 1998 que marcaram o cenário da área porque, em grande medida, registraram este 
intenso movimento renovador iniciado na década de 1980 colocando, como as obras dos autores aqui citados, a 
Cultura Corporal de Movimento como o objeto de estudo e ensino da Educação Física na escola e explorando 
objetivos gerais e específicos para este componente curricular.Todo esse movimento também foi impulsionado 
pelas transformações sociais que estavam ocorrendo no cenário nacional brasileiro, com o movimento que ficou 
conhecimento como “Diretas Já!” que resultou no processo de redemocratização de nosso país.No bojo destas 
reflexões que foram aos poucos proporcionando o movimento renovador do pensamento e da prática pedagógica 
na Educação Física Escolar constituíram-se algumas proposições teórico-metodológicas que atualmente são 
reconhecidas no âmbito acadêmico e profissional.  Dentre eles destacam-se as proposições: Desenvolvimentista; 
Construtivista; Sociológico-Sistêmica; Crítico-Superadora; Antropológico-Cultural; Crítico-Emancipatória. A crítica 
ao esporte de rendimento na escola; aos objetivos propostos para a Educação Física como a formação de equipes 
esportivas e a detecção de talentos; o enquadramento dos alunos em padrões rígidos de movimentos e o 
desenvolvimento físico-técnico dos alunos.Dentre os possíveis valores e significados tradicionalmente atribuídos 
por diferentes esferas da sociedade estão: (1) a perspectiva da Educação Física como componente responsável 
pela melhoria da aptidão física e do desempenho esportivo dos alunos no sentido do esporte de rendimento e de 
alto rendimento; (2) a Educação Física como recreação e lazer oferecidos aos alunos para passar o tempo ou 
recuperar as energias gastas nas atividades pedagógicos desenvolvidas por outros componentes curriculares como 
Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e etc.; (3) a Educação Física como o componente curricular responsável 
pela organização de eventos e festividades na escola; (4) a Educação Física como componente curricular restrito a 
identificação talentos esportivos e a promoção do desporto em campeonatos.  A Educação Física escolar precisa, 
por intermédio das aulas, introduzir os alunos nessa cultura, conduzindo-os a experiências diversas e 
diversificadas, a reflexões críticas que promovam novas significações, compreensões e saberes que os alunos 
detêm sobre jogo e brincadeira, atividades rítmicas, expressivas e a dança, esporte, luta, ginástica, as atividades 
circenses, a mímica, entre outras. A experimentação e a reflexão crítica desenvolvidas nas aulas de Educação 
Física devem levar o aluno a atuar consciente e autonomamente sobre as diferentes manifestações corporais, seus 
diferentes conceitos, sentidos e significados. Assim, como Betti (1992, p.285) afirma, cabe a Educação Física 
escolar: “[...] integrar e introduzir o aluno de 1º e 2º  graus no mundo da cultura física, formando o cidadão que vai 
usufruir, partilhar, produzir, reproduzir e transformar as formas culturais da atividade física (o jogo, o esporte, a 
dança, a ginástica) [...].” 
 
 

Objetivo 
Este trabalho apresenta parte dos resultados de grande pesquisa em desenvolvimento sobre saberes sobre a 
Educação Física escolar. O objetivo da pesquisa é alcançar a compreensão de diferentes atores escolares sobre o 
papel da Educação Física na escola. Apresenta os saberes sobre a importância da Educação Física escolar de seis 
sujeitos dentre os quais um Vice-Diretor, três Professores especialistas em outros componentes curriculares 
(Matemática, Física e Língua Portuguesa) e duas Professoras de Educação Física de uma mesma escola estadual 
localizada na zona sul da cidade de São Paulo.A hipótese da pesquisa é que a ênfase na aptidão física e os 
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diferentes sentidos e significados atribuídos ao papel didático-pedagógico para a Educação Física na escola, como 
as relacionadas acima, ainda estão, infelizmente, bastante presentes nas escolas públicas e acabam contribuindo 
para uma visão de mundo desigual, individualista, estereotipada e exageradamente competitiva, característica da 
sociedade e do homem atuais, dificultando o trabalho engajado do professor no sentido do aprofundamento dos 
saberes dos alunos e a ação crítica e autônoma do sujeito na Cultura Corporal de Movimento. 

 
Metodologia 
O estudo caracteriza-se como pesquisa qualitativa e utiliza de entrevista com questões semiestruturadas contendo 
sete questões abertas. Para Minayo (2008), essa forma de organização da entrevista “combina perguntas fechadas 
e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 
indagação formulada” (p.64). As análises dos dados coletados estão sendo interpretados a partir da análise de 
conteúdo. A opção pela pesquisa qualitativa deu-se por levar em consideração a possibilidade de acessar, por meio 
da análise e interpretação dos discursos desses atores, a compreensão e os saberes deles sobre o papel da 
Educação Física na escola. 
 

Resultado 
Os dados acessados apontam para uma compreensão mais abrangente sobre a importância da Educação Física 
escolar. Segundo os participantes da pesquisa, uma das principais contribuições da Educação Física é oferecer 
conhecimento que auxilie na compreensão do aluno dos fatores que levam a saúde, do valor da atividade física que 
vai além do esporte. O vice-diretor destaca que a formação oferecida pela matéria ocorre no sentido da globalidade 
do aluno, ou seja, que não se restringiria a aspectos físicos e motores, ele ainda destaca o processo de 
transformação que vem ocorrendo a partir da introdução nas escolas do currículo para a Educação Física. 
Entretanto, enfatiza que ainda existe grande resistência dos alunos e um problema com a falta de materiais 
adequados para favorecer o trabalho do docente.Os professores Especialistas em outras disciplinas destacam a 
relação Educação Física e saúde, a partir de conhecimentos práticos e teóricos trazidos pelo professor. A 
professora que atua com Língua Portuguesa, por exemplo, afirma da necessidade de um trabalho com uma 
abrangência maior de conteúdos de ensino principalmente o esportivo, que não se restrinjam ao esporte como é 
jogado, mas outras informações sobre as modalidades como a história e formas de treinamento para que o aluno 
possa conhecer além do que tradicionalmente é ensinado. O professor de Física destaca a importância da 
formação em relação ao esporte também ocorrer no sentido do trabalho em grupo, da formação para o coletivo, 
enfatizando também a questão de ir além do esporte como a dança, os exercícios aeróbicos entre outros. A 
professora de Matemática relata que a Educação Física deixou de ter o caráter militarista e que deve propor 
formação mais abrangente, mas que os alunos ainda não compreenderam a transformação da área e ainda 
buscam aulas em que possam apenas jogar futebol, e enfatiza a importância do currículo que possui uma dimensão 
científica dos conteúdos que podem ser ensinados.As professoras de Educação Física destacam também a relação 
do componente curricular com a saúde, da importância da prática da atividade física como forma de adquirir melhor 
qualidade de vida. Contudo, como especialistas não aprofundam nas argumentações sobre a abrangência dos 
conteúdos de ensino da área, do ensino de outras práticas esportiva e não esportivas nas aulas, apenas destacam 
momentos que denominam teóricos das aulas, onde, por exemplo, podem ser debatidas questões sobre mídia no 
esporte. As docentes ainda enfatizam a resistência dos alunos a aulas de Educação Física que busquem ensinar 
outros elementos que não àqueles que eles gostariam que tivessem, ou seja, o jogar bola.Ao comparar 
especificamente as argumentações das professoras de Educação Física com a bibliografia consultada (Parâmetros 
Curriculares Nacionais, Currículo do Estado de São Paulo e algumas obras de referência da área) é possível 
verificar que esses documentos apontam para uma grande gama de objetivos que não são explorados pelos 
docentes. 

 
Conclusão 
Os resultados gerais apontam para o conhecimento pouco profundo sobre os fundamentos da Educação Física na 
escola, apesar de ter sido identificada a compreensão de que os objetivos e a importância desse componente 
curricular está em processo de transformação, principalmente, no caso específico desta escola, pela implantação 
do currículo estadual. Até o presente momento a principal consequência do desenvolvimento da pesquisa é a 
necessidade de intervenções específicas no contexto da escola com a proposição de oficinas, palestras e 
diferentes experimentações a fim de possibilitar transformação dos saberes acessados, a fim de  demonstrar, por 
exemplo, quais outros conteúdos de ensino a Educação Física escolar pode ensinar (circo, dança, ginásticas, lutas 
e esportes alternativos como rúgbi e esportes de aventura), destacando e evidenciando diferentes objetivos como a 
reflexão crítica sobre o esporte de rendimento e a importância da formação para o lazer entre outros. 
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CÂNCER GENITAL MASCULINO ENTRE UNIVERSITÁRIOS 
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Introdução 
A doença oncológica tem sido vista como uma ameaça à vida representando alto índice de morbi-mortalidade da 
população em todo o mundo (BARROS; MELO, 2009). Em se tratando das patologias relacionadas ao sexo 
masculino estão entre as mais temidas aquelas que envolvem pênis e testículos e o medo de encontrar alguma 
anormalidade nestes órgãos é constante (SOUZA et al., 2011; UGBOMA; ABUROMA, 2011). Para diminuir a 
ansiedade, angustia e medo é indicada aos homens a realização do autoexame regular na genitália, método rápido, 
fácil, sem custos e de grande eficácia para detecção precoce de câncer de testículo e pênis, entretanto a maioria 
dos homens não sabem da importância desta prática (CASEY et al., 2011).Segundo o INCA (2015) o Câncer de 
Testículo (CT) corresponde a 5% das neoplasias que acometem os homens e seu desenvolvimento está associado 
ao histórico familiar, lesões e traumas na bolsa escrotal e à criptorquidia. Essa neoplasia apresenta maior 
incidência na faixa etária de 15 a 50 anos, coincidindo com a idade reprodutiva, o que tem alertado quanto a 
necessidade do autoexame mensal dos testículos já que não há, ao certo, como evitar o surgimento da patologia. O 
Câncer de Pênis (CP) representa 2% dos casos de neoplasias que acometem os homens brasileiros, sendo 
considerado raro, mas agressivo, provocando grande impacto psicológico nos pacientes por envolver o órgão 
símbolo da masculinidade. Essa patologia tem ocorrido com maior intensidade entre a quarta e sétima década de 
vida, estando relacionada às baixas condições socioeconômicas e de instrução, má condição de higiene, presença 
de fimose, promiscuidade, não realização de circuncisão e possivelmente a presença de HPV (INCA, 2015; 
ARAÚJO et al., 2014; COSTA et al., 2013). Os autores supracitados ainda pontuam que o autoexame do pênis 
contribui para a detecção precoce de possíveis alterações patológicas no órgão, melhorando prognósticos e 
sobrevida dos pacientes. Corroborando com eles Oliveira et al. (2009) consideram que o autoexame na genitália 
externa, além de auxiliar na detecção precoce de canceres pode contribuir para a detecção de doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) em fase inicial, evitando a proliferação das mesmas e uma possível transmissão. 
Entretanto, na análise feita por Ugboma e Aburoma (2011) foi possível perceber que a maioria dos sujeitos da 
pesquisa não sabiam sobre CT, CP, e mesmo sobre o autoexame; não haviam recebido orientação anterior mesmo 
no ambiente hospitalar.Nesse contexto constatou-se a necessidade de preparo do enfermeiro quanto ao CA genital 
masculino a fim de orientar, educar e promover intervenções criativas para sensibilizar essa população a adotar 
práticas preventivas e de detecção precoce para o câncer genital (SOUZA et al., 2011; BRASIL, 2009). Para tal, 
além da orientação nos centros de saúde deve-se considerar a realização de programas sobre prevenção/detecção 
precoce de CA Genital em escolas/universidades, visando atingir um público maior e despertar no homem o 
interesse para com a própria saúde (SOUZA et al., 2014; CASEY et al., 2011; RUDBERG et al., 2005). 

 
Objetivo 
Geral: Investigar a prática do autoexame como estratégia de prevenção/detecção precoce do câncer genital entre 
estudantes universitários do gênero masculino.Específicos: a) verificar o conhecimento dos sujeitos em relação ao 
Câncer de Pênis (CP) e Testículo (CT); b) investigar os fatores de risco de CP e CT entre os universitários; c) 
comparar a incidência de fatores de risco e prática de prevenção entre acadêmicos da área da saúde com os das 
demais áreas. 
 

Metodologia 
Pesquisa quantitativa, exploratória com abordagem transversal realizada no período de fevereiro a junho de 2015 
com 350 universitários do sexo masculino de uma instituição localizada na região sul do Município de São Paulo – 
SP. Os sujeitos foram selecionados por amostragem casual simples, mediante convite feito em sala de aula. Foram 
inclusos acadêmicos com idade entre 18 e 50 anos, que aceitaram livremente participar, após assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para essa pesquisa não houve critérios de exclusão; todos foram 
considerados aptos a participar. Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – CAAE: 
42624115.4.0000.5377 – emitido no parecer nº987.758, foi realizado coleta de dados utilizando um questionário 
elaborado pelos pesquisadores, contendo 22 questões abrangendo o “Conhecimento e prática do autoexame na 
genitália externa”; “Percepção de alterações da região íntima”; “Exposição a fatores de risco associados ao CP e 
CT” e “Práticas preventivas para patologias genitais”.Ao entregar o questionário preenchido, cada participante 
recebeu um folheto elaborado pelos pesquisadores e aprovado pelo CEP, contendo orientações relacionadas aos 
fatores de risco e às medidas preventivas e de detecção precoce. Desta forma os pesquisadores contribuíram para 
a informação dos participantes frente ao tema em pauta visando sensibilizar o grupo para a aplicação das medidas 
preventivas.A análise dos resultados foi conduzida segundo o método dedutivo com recursos da técnica estatística 
básica proposta por Gil (2008). Os dados foram organizados em tabelas e gráfico, por meio de recursos disponíveis 
nos programas MS Word® e Excel® 2013. 
 

Resultado 
Participaram da pesquisa 350 universitários do sexo masculino matriculados nos diversos cursos de graduação da 
Instituição. Para esta descrição os cursos foram agrupados em três grandes áreas do conhecimento, de seguinte 
forma: Ciências Sociais e Humanas, Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Exatas e da Tecnologia. 
Predominaram acadêmicos dos cursos de Ciências Exatas e da Tecnologia (39,1%), com idade entre 18 e 25 anos 
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(77%) (média= 24,15 anos; DP= 6,3), solteiros (82,29%), exercendo atividades laborais diversas (52%) ou apenas 
estudando (48%). Quanto a renda familiar mensal 44,6% recebiam de 2 a 4 salários mínimos.Segundo o Instituto 
Nacional do Câncer (2015) a idade de maior prevalência para as neoplasias testiculares é de 15 a 50 anos, faixa 
etária que corresponde à totalidade da amostra do presente estudo. Em referência ao fator econômico Costa et al. 
(2013) e Barros e Melo (2009) mencionam que a baixa renda familiar tende a ser incluída entre os fatores de risco 
para o surgimento de neoplasias penianas. Dos universitários respondentes 45% afirmaram ter ouvido e conhecer 
algo sobre autoexame da genitália externa, entretanto desses apenas 17% referiram realizar essa prática em algum 
momento. Esses achados se aproximam aos de Ward et al., (2005) em que dentre os 73% dos entrevistados que 
haviam ouvido falar sobre neoplasia testicular apenas 10,3% praticavam o autoexame. Estes autores consideram 
que a falta de conhecimento e compreensão não é justificativa suficiente para a não realização do autoexame. 
Entretanto, 36% dos participantes do presente estudo alegaram não saber como realizar tal procedimento, o que 
pode justificar a ausência desta prática preventiva. Em relação as neoplasias genitais 34% afirmaram conhecer algo 
sobre Câncer Testicular (CT), o que difere dos resultados de Kennett, Shaw e Woolley (2014) onde 75,8% dos 
participantes, frequentadores de uma clínica de educação sexual, possuíam tal conhecimento. Com respeito as 
Câncer peniano apenas 20% responderam ter algum conhecimento. Nas publicações levantadas não foram 
encontrados estudos que avaliassem situação similar para estabelecer comparações entre resultados. Percebe-se 
uma lacuna no conhecimento frente a temática, fazendo jus à afirmação de Rodrigues, Veroneze e Vargas (2013) 
segundo os quais “a saúde do homem acarreta necessidade, sobretudo, em informação”, que pode ser sanada com 
intervenções dos profissionais de saúde.A auto percepção de anormalidades testiculares foi referida por 17% dos 
colaboradores sendo os principais sintomas identificados: dor nos testículos, sem trauma associado (38,8%), 
seguido por sensação de aumento/diminuição do tamanho dos testículos (29,2%).O INCA (2015) alerta que ao 
perceber uma alteração é essencial que o homem procure atendimento médico especializado. Entretanto 78% dos 
que perceberam alterações esperaram os sintomas desaparecer por conta e apenas 22% procuraram assistência 
especializada, o que demonstra a necessidade de esclarecimento e orientação profissional para uma conduta 
adequada. Foi verificado também que 9,4% dos indivíduos estavam expostos a fatores de risco sendo a existência 
de histórico familiar para CT o fator mais citado. Sobre essa pauta Kennett, Shaw e Woolley (2014) aconselham 
que os homens expostos a fatores de risco realizem regularmente o autoexame testicular, pois essa prática ainda é 
um dos meios de detecção/diagnóstico para as neoplasias testiculares; no entanto, constatou-se que dentre os 
participantes que estavam expostos a algum fator de risco, apenas 39,4% afirmaram realizar o autoexame em 
algum momento.A percepção de anormalidades no pênis foi referida por 18,3% dos sujeitos sendo as inflamações 
e/ou prurido por longo período de tempo” as mais comuns; a seguir mencionaram a presença de lesão e/ou massa 
persistente e retenção de esmegma. Chamou a atenção o fato de que 84,3% dos sujeitos que perceberam essas 
alterações optaram por esperar elas desaparecerem espontaneamente, sem buscar tratamento. Esta realidade é 
preocupante pois os estudos têm demonstrado que os homens acometidos por CP, procuram assistência 
tardiamente. Esta atitude, no entanto, influencia negativamente o prognóstico resultando em amputações parciais 
ou totais, e até mesmo em morte (OLIVEIRA; ROSA, 2012; REIS et al., 2010). Neste estudo a resistência à procura 
médica foi também um fator de risco para o público alvo, pois 31% afirmaram procurar atendimento apenas quando 
sentem algum incômodo, sendo que 76% nunca consultaram um urologista, protelando a busca por assistência 
independente da percepção de alteração e exposição a fatores de risco.Embora as causas para CP não sejam 
elucidadas, há fatores comuns entre os indivíduos acometidos por essa neoplasia. Segundo Souza et al. (2014) um 
dos fatores de risco para surgimento de CP que requer maior atenção é a presença de fimose. Esse estudo revelou 
que 5,4% (n=19) dos sujeitos se identificavam como portadores de fimose e desses apenas seis afirmaram realizar 
o autoexame do pênis. A circuncisão é um método de prevenção de acordo com Carvalho et al. (2011), Barros e 
Melo (2009) no entanto apenas 17% do total da amostra eram circuncidados. Verificou-se ainda que 20,6% 
apresentavam comportamento sexual de risco em relação ao número de parceiros; 53,7% afirmaram sempre utilizar 
preservativo durante as relações sexuais. Apenas dois indivíduos desse grupo afirmaram nunca utilizar 
preservativo, admitindo um comportamento altamente propenso a riscos. Em relação ao comportamento promiscuo 
Souza et al. (2014), Barros e Melo (2009) afirmam ser indispensável a utilização de preservativo durante as 
relações sexuais, principalmente aquelas com diferentes parceiros. 
 

Conclusão 
O presente estudo permitiu constatar que a realização do autoexame como estratégia de prevenção/detecção 
precoce do câncer genital masculino não é uma prática frequente entre os universitários e estes, independente do 
curso no qual estavam matriculados, referiram pouco conhecimento a respeito das neoplasias peniana e testicular. 
Foram constatados 9,4% dos estudantes expostos a fatores de risco para CT.Expunham-se a fatores de risco para 
CP os portadores de fimose (5,4%), os que referiram comportamento sexual de risco (20,5%) e dois alunos que 
relataram ser portadores de uma DST. Entretanto, mesmo os que se encontravam expostos a fatores de risco não 
utilizavam o auto exame como estratégia de prevenção e ainda protelavam a busca por assistência 
especializada.Os resultados evidenciaram a carência de informação dos universitários frente à prática do 
autoexame como estratégia de detecção/prevenção das neoplasias penianas e testiculares, indicando a 
necessidade de intervenções voltadas a educação para as práticas preventivas direcionadas a essa população, 
visto ser este um método eficaz para detectar precocemente estas patologias.Dentre os universitários 35%, além de 
mostrarem interesse pela temática, sugeriram a realização de palestra sobre o assunto. Portanto é essencial que o 
uso de cartilhas informativas, debates, simpósios e outros recursos próprios ao ambiente universitário sejam 
utilizados, procurando oferecer informação que leve à modificação do comportamento. Essas ações são 
necessárias por possibilitar a sensibilização do público masculino e a adoção de práticas preventivas. 
 
Palavras-chave: Autoexame; Genitália Masculina; Neoplasias. 
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EXPERIÊNCIA DE GRADUADOS EM ENFERMAGEM EM TER CURSADO UM 
CURRÍCULO INTEGRADO 

 
Fernanda Battanoli Zborowski; Maristela Santini Martins 

 
Email: fernanda.zborowski@gmail.com 

 
Introdução 
O tema formação de recursos humanos na área de saúde tem ocupado a agenda das políticas de saúde, vez que 
os profissionais têm sido formados em um modelo educacional biomédico, centrado na doença e orientado para 
uma prática especializada 1-2. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) estabelecem que a formação capacite os 
profissionais para atenderem as necessidades de saúde, A expectativa é a de que os profissionais estejam aptos a 
desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, devendo sua prática ser realizada 
de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. 3-5.A instituição propôs um currículo 
integrado para os cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Nutrição no intuito de oferecer uma formação 
interdisciplinar e atender as DCN para essas profissões. Foram adotados quatro eixos condutores: bases de 
atenção à saúde, da promoção à assistência em saúde, gestão em saúde e práticas profissionais, organizados em 
módulos. Esses eixos temáticos direcionaram os módulos para o desenvolvimento de uma visão voltada para o 
cuidar do paciente de forma multi e interdisciplinar, proporcionando ao aluno uma visão ampla, ao mesmo tempo 
direcionada para sua área de formação. Destinou-se 30% da carga horária para formação multidisciplinar. O 
currículo foi proposto no início do ano letivo de 2010. 

 
Objetivo 
Avaliar o processo formativo proporcionado pelo currículo integrado, segundo a percepção dos alunos concluintes. 

 
Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa. A escolha pela metodologia qualitativa se deu por esta ser capaz de 
“incorporar a questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às relações, e às estruturas 
sociais”, possibilitando construções humanas significativas 6. O estudo foi realizado no Centro Universitário 
Adventista de São Paulo – UNASP – no curso de Enfermagem. Foram convidados para participar do estudo os 
alunos que cursaram a matriz completa no UNASP, e que concluíram o curso de Enfermagem no ano de 2014, 
primeira turma a cursar o currículo integrado. A coleta de dados foi realizada utilizando a técnica de Grupo Focal 
(GF) 7. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa do UNASP-SP, cujo número de CAAE: 
35795414.2.0000.5377. A coleta de dados contou com seis participantes. A participação foi registrada através do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi assinado em duas vias, sendo uma para posse do 
participante e outra via para posse dos pesquisadores. Os dados obtidos no GF foram gravados por uma câmera. A 
questão que norteou a discussão no GF foi: “como vocês avaliam o processo formativo vivenciado através do 
currículo integrado? ”. Durante a discussão obteve-se, os benefícios/facilidades e dificuldades de cursar um 
currículo integrado, como aconteceu a convivência em sala de aula com alunos de outros cursos e sugestões para 
aprimoramento. Após a coleta de dados, o material coletado foi transcrito. Para garantir o anonimato dos 
participantes foi atribuído um codinome aos egressos, sendo eles: E1, E2, E3, E4, E5, E6, que foram escolhidos de 
forma aleatória. A análise e a interpretação dos discursos coletados tiveram como base a análise de conteúdo de 
Bardin 8. 
 

Resultado 
Sobre a concepção dos egressos quanto a avalição do currículo integrado durante a sua formação, relatou-se que 
fora muito significativo, pois possibilita o trabalho em equipe, o que para os participantes, oferece pontos positivos 
para o campo de trabalho.E5: “Eu acho que foi bem significativa porque não só aqui, mas no ambiente de trabalho 
você nunca trabalha sozinho, eu acho que foi importante já ter esse conhecimento. ”E3: “ Já trouxe pontos positivos 
para o campo de trabalho. “Atualmente, o trabalho em equipe tem sido cada vez mais abordado não só no 
ambiente acadêmico como na ocupação profissional, por ser um grande diferencial entre profissionais. O currículo 
integrado impulsiona a capacidade do estudante a reunir o conhecimento junto com as habilidades adquiridas e 
vivificando atitudes que auxiliaram na tomada de decisões em todos os âmbitos de vida, possibilitando o trabalho 
em equipe 9.Os egressos envolvidos na pesquisa acreditam que essa experiência fora significativa, pois tinham 
várias opiniões em sala de aula, o que pode ser visto como uma forma de exercício para o mercado de trabalho. No 
começo do curso eles não estavam acostumados a integrar pessoas, e essa habilidade adquirida através do 
currículo integrado contribuiu de forma relevante no mercado de trabalho.E6: “ Eu acho que a faculdade foi um 
exercício que a gente teve para juntar todo mundo, isso prepara a gente para o mercado de trabalho, para quando 
eu tiver alguma coisa para fazer eu pensar em juntar uma equipe.”Pode-se perceber que desenvolver um currículo 
integrado significa agregar sentido ao saber, criar a capacidade de interagir com diversas culturas afim de ampliar o 
conhecimento e as formas de participação para cada profissional. O currículo integrado articular de forma dinâmica 
as etapas básicas e clínicas, o ensino e o serviço prestado a comunidade, através da integração dos conteúdos e 
aproximação de temas tão relevantes como ética, cidadania, integração e trabalho em equipe 10.Os participantes 
relatam sentir dificuldade devido ao estilo de educação oferecido no Brasil,  ainda complementam que desde 
crianças são ensinados a raciocinar de modo separado, tendo aulas de direcionadas e não havendo a 
interdisciplinaridade. E1: “Eu senti dificuldade por que na nossa educação, desde criancinha a gente aprende isso, 
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tem a aula de matemática, aula de português, e quando chegou a matéria no segundo semestre a gente é criança 
ainda, não funcionou na minha cabeça ”.É possível perceber a dificuldade que o ser humano possui frente à 
mudança, pois toda mudança requer adaptação. Modificar a proposta curricular origina desconforto aos indivíduos 
que sofrem essa mudança, contudo, se faz cada vez mais necessária levando em consideração a necessidade de 
quebrar paradigmas e deixar de lado as influências das abordagens tradicionais do processo ensino aprendizagem. 
Há necessidade de experiências pedagógicas com propostas curriculares críticas e métodos de avaliação e 
metodologias interdisciplinares 11.Os participantes mostraram como uma vantagem a valorização da profissão dos 
colegas, através do conhecimento da sua ocupação, proporcionado pelo currículo integrado e pela convivência 
amistosa entre os alunos dentro de sala de aula tem como consequência o aprendizado mútuo e a valorização de 
outras ocupações profissionais.E2: “ Você valoriza a profissão do outro. ”E4: “ Vendo mais a importância do 
trabalho com todos os profissionais, a gente aprende a respeitar as outras profissões. ”Para o trabalho coletivo fluir 
de maneira saudável não basta a troca de experiência entre os profissionais, são indispensáveis o respeito e a 
valorização da ocupação do outro, essa atitude acarretará confiança entre os colegas de profissão, influenciando no 
plano de cuidado do paciente, além de não sobrecarregar nenhum profissional. O trabalho coletivo é considerado 
um dos trajetos fundamentais da formação do aluno, pois favorece o desenvolvimento de habilidades sociais e 
éticas, além de saber conviver com opiniões e valores diferenciados, sabendo respeitar e admirar os demais 12.Foi 
relatado que através da interdisciplinaridade permitiu-se alcançar a habilidade de agregar conteúdo, que se mostra 
imprescindível nas resoluções de problemas e até mesmo no diagnóstico do paciente.E6: “ Eu pensava muito 
separado, e se eu não tivesse isso (a matéria integrada) hoje eu teria muita dificuldade de juntar tudo. ”E2: “ É bom 
até para o diagnóstico do paciente. ”Essa forma de ensinar, baseado em problemas tem impulsionado a busca de 
caminhos que viabilize a interdisciplinaridade das questões, além de lidar de forma mais integral com os temas 
abordados aumenta a chance de fugir das ideias reducionistas e biologicistas. No currículo integrado é possível 
trabalhar com a problematização, uma vez que possui uma metodologia ativa, onde se articula conhecimentos em 
prol da resolução de uma situação, e se há envolvimento nesse tipo de metodologia o aluno conseguirá participar 
de forma mais espontânea e autentica no problema, onde haverá facilidade na elaboração do diagnóstico e no 
estabelecimento do plano de cuidados do paciente 13.Como desvantagens os egressos apontaram a quantidade de 
alunos na mesma sala, alegando que o professor possui dificuldade de prender a atenção de todos. Além disso, 
segundo eles, foi sentido falta das matérias específicas de farmacologia, imunologia e estatística, e a matéria de 
Trabalho de Conclusão de Curso por ser integrada deixou a desejar, pois a docente não conseguia orientar na 
íntegra as pesquisas devido ao grande número de alunos.E1: “A turma era grande demais, professor não conseguia 
puxar a atenção de todo mundo. Algumas matérias nós não tivemos: farmacologia, imunologia, estatística. TCC na 
sala foi mais complicado, por que a professora não conseguia estruturar direito, por que a turma era muito grande. 
”Ha vários debates quanto a formação de enfermeiros no país, e inúmeros problemas foram identificados. É de 
grande importância esses debates, visto que há necessidade de revisar, atualizar e modificar as disciplinas que 
fazem parte do currículo da graduação, levando em conta que esse currículo deve estar de acordo com a realidade 
e as necessidades do cenário nacional 14.Foi considerado uma desvantagem o acontecimento de o professor 
direcionar o assunto da aula ministrada mais para uma área do que para outra, por fazer parte de uma determinada 
categoria profissional.E6: “ O professor é de uma determinada área e ele tem que dar aula para todo mundo 
integrado, ele leva muito pra o lado da enfermagem, ele vai discorrer muito o assunto pro lado da enfermagem 
deixando muito de lado a fisioterapia e a nutrição”Pelo fato desse novo currículo estar sendo implementado 
recentemente, há o despreparo dos docentes ao ministrar as aulas, já que esse modelo requer algumas mudanças 
e adaptações importantes na forma de transmitir o conhecimento. Essa questão tem sido de grande preocupação 
nas avaliações dos currículos do curso de enfermagem, mas acredita-se que conforme as adaptações de conceitos 
e formas de ensino aprendizagem sejam realizadas, esse despreparo seja sanado 15.Os participantes da pesquisa 
expuseram durante o grupo focal sugestões para melhoria da matriz curricular. Dentre elas estava a de trabalhos 
multidisciplinares, como ter uma matéria de interação ensino-serviço que comtemplasse enfermagem, fisioterapia e 
nutrição, sendo esta uma matéria integrada afim de acompanhar casos juntos, em estágios ou outros serviços de 
saúde.A4: “ Se tivesse como entrar no final do curso uma matéria que acompanhasse os casos, perto de ir para o 
estágio, das três áreas. ”A1: “ Trabalho de campo junto, trabalho multidisciplinar. ”Sabe-se que através da reforma 
curricular as disciplinas cursadas pelos alunos não são somente instrumentos que estruturam as finalidades e 
objetivos do ensino, mas tornou-se um meio em que o conhecimento é socialmente compartilhado 16. 
 

Conclusão 
Conclui-se que se tornou evidente a não existência de espaço para currículos em modelos biomédicos. Fora de 
grande valia meditar sobre as indagações dos egressos, onde foram apontadas várias vantagens percebidas por 
eles sobre o currículo integrado, a forma como analisam um diagnóstico ou elaboram um plano assistencial ao 
paciente, relacionado a isso também foi percebido que os egressos se sentem mais capacitados para lidar com 
uma equipe multidisciplinar e a convivência amistosa entre os profissionais também fora destacado.  As 
desvantagens identificadas foram do tamanho da turma integrada, além do docente inconscientemente focar para 
uma profissão do que para outra, outro ponto fora a idade com que os egressos tiveram que enfrentar essa 
mudança curricular. Como sugestões, os egressos apontaram rever a quantidade de alunos por turma, e também 
foi relatado a sugestão de incluir algumas matérias específicas para o curso de enfermagem. Foi explanado o fato 
de incluir disciplinas que componham estudos de caso multidisciplinar no fim do curso. 
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA EM IDOSOS HIPERTENSOS 
 

Maria Luzia Nunes de Souza; Dra. Elisabeth Octaviano Kogima 
 

Email: mallununes@hotmail.com 
 

Introdução 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença multifatorial de alta prevalência na população idosa, tornando-
se um fator determinante para as elevadas taxas de morbidade e mortalidade. A hipertensão afeta 
aproximadamente dois a três adultos em cada dez e contribui de forma expressiva para um grande número de 
mortes decorrentes de infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e doença renal crônica. A relação entre 
pressão arterial elevada e risco de eventos cardiovasculares é contínua, consistente e independente de outros 
fatores de risco (CANUTO et al., 2011).Cunha et al. (2006) observam que diversos estudos têm procurado 
demonstrar que atividades físicas aeróbias podem reduzir significativamente os níveis pressóricos pós-exercício, 
enquanto que após exercícios resistidos, são observados resultados controversos, como a elevação, manutenção, 
ou redução da pressão arterial pós-exercício.Segundo Jannig et al. (2009), existem evidências de que os exercícios 
resistidos contribuem para o controle de hipertensão arterial sistêmica, porém, ainda não há estudos suficientes que 
indiquem a melhor forma de utilizá-los. Porém, devido aos avanços tecnológico e econômico, urbanização e, 
principalmente, às limitações funcionais geralmente presentes no processo de envelhecimento, a realização de 
atividades sistematizadas torna-se difícil. Contudo, é fato que a atividade física é a melhor estratégia para a 
prevenção de hipertensão arterial, diabetes tipo 2, osteoporose, entre outros distúrbios do metabolismo (BUENO et 
al., 2013).  Anunciação e Polito (2010) relatam que após uma sessão de exercícios físicos, o efeito hipotensivo que 
pode ocorrer tem significativa relevância clínica em hipertensos. O treinamento físico aeróbio reduz a pressão 
arterial em 75% dos indivíduos com hipertensão, sendo fundamental na terapia não farmacológica para sua 
prevenção e tratamento.Esse fenômeno é chamado de hipotensão pós-exercício (HPE), amplamente investigado 
devido a sua importância para o tratamento e prevenção da hipertensão arterial. Os mecanismos responsáveis 
ainda não estão devidamente esclarecidos e podem estar relacionados com uma redução no débito cardíaco e/ou 
resistência vascular periférica. Essas considerações fundamentam o interesse em desenvolver o tema visando 
contribuir para o resgate da dignidade e da valorização do idoso, além de partir da realidade dessa população para 
conhecer os benefícios da atividade 
 

Objetivo 
Identificar na literatura nacional, estudos que abordem os benefícios da atividade física para idosos. Identificar a 
adequação da atividade física no tratamento não farmacológico da hipertensão; descrever a importância da 
atividade física para idosos hipertensos. 
 

Metodologia 
Para atingir os objetivos propostos foi realizada uma pesquisa de revisão sistematizada da literatura. Foram 
considerados artigos publicados em periódicos nacionais indexados nas seguintes bases eletrônicas de dados: 
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). As 
fontes bibliográficas constaram de publicações sob a forma de artigos que retratam o período de 2005 a 2015. 
Segundo os objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como descritiva, pois não manipula os fatos, mas 
observa, registra, analisa e os correlaciona, ou seja, expõe as características de uma determinada população ou 
fenômeno, estabelecendo correlações para verificar a frequência com que um fenômeno ocorre e sua relação e 
conexão com outros (CERVO; BERVIAN, 2002). A pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem o fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que poderia ser pesquisada 
diretamente, destacando ainda como fontes de exploração desse tipo de pesquisa os livros, revistas científicas, 
boletins, teses, relatórios de pesquisas, entre outros (GIL, 2009). Os resumos dos artigos foram lidos e 
selecionados, segundo sua vinculação com os objetivos do estudo. As publicações foram identificadas a partir das 
seguintes palavras-chave: Terapia por exercício; Exercício; Hipotensão Pós-Exercício; Hipertensão, por meio das 
quais foram selecionadas 14 publicações. Também se considerou como critério de inclusão a metodologia 
quantitativa; apenas um artigo de revisão integrativa da literatura.Por meio dos descritores mencionados foram 
encontrados 265 resumos. Relacionadas à terapia por exercício: nenhuma publicação na SciELO; exercício 
correspondeu a 3 publicações, hipotensão pós-exercício resultou em 11 artigos sendo selecionados três; as demais 
não tinham relação com o tema.Com o descritor “terapia por exercício” foram obtidas 2 publicações na LILACS, 
porém sem relação com o tema; com o descritor “exercício” foram 129 artigos; hipertensão correspondeu a 126 
artigos; hipotensão pós-exercício gerou 13 publicações, sendo que a combinação “hipertensão, hipotensão, 
exercício, idoso ” corresponderam a 21 publicações, sendo 19 em português. Os artigos selecionados destacam a 
importância da atividade física em todas as esferas da vida do idoso.A partir da leitura dos resumos foram 
selecionados 66 artigos na íntegra e selecionados 40 que atendiam aos critérios de inclusão (amostra de 100%), 
para a realização dessa revisão, ou seja, estarem indexados nas bases de dados referidas, desenvolvidos no 
Brasil, disponibilizados na íntegra para consulta em português e publicados no período de 2005 a 2015, com pelo 
menos uma das palavras-chave, indexados em periódicos disponíveis em uma ou mais bases.As etapas seguidas 
envolveram: identificação do tema, seleção da justificativa da pesquisa e objetivo; critérios para inclusão e exclusão 
de estudos; categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos na revisão; interpretação dos resultados; 
apresentação da síntese da revisão.Após pesquisa nas bases de dados, foram escolhidos e referenciados 14 
artigos. A Revista Brasileira de Hipertensão Arterial foi obtida na página do Departamento de Hipertensão Arterial 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia. 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 84 

 

Resultado 
Foram selecionados 13 artigos. Nos anos de 2005, 2006, 2008, 2011, 2014 e 2015 obteve-se 1 artigo em cada ano, 
totalizando seis publicações; em 2009 foram selecionados dois, nos anos de 2010 e 2013 foram selecionados 3 
artigos respectivamente, totalizando 14 referências, além de dois livros utilizados na metodologia. O conteúdo das 
publicações selecionadas foi registrado em um instrumento contemplando os seguintes itens: autor/periódico/ano, 
objetivos, método, resultados/considerações finais. Da análise dos artigos selecionados para esse estudo, os temas 
mais relevantes permitiram a sua categorização. Estudo realizado por Barroso et al. (2008), com o objetivo de 
avaliar a influência da atividade física na pressão arterial de pacientes idosos hipertensos sob tratamento não 
farmacológico, permitiu concluir que a atividade física supervisionada foi mais eficiente em manter o controle da 
pressão arterial em idosos com hipertensão estágio I (GE) quando comparada ao grupo controle.Costa et al. (2010) 
reafirmam que a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo a prática de exercícios físicos regulares, é 
recomendada como uma estratégia fundamental de auxílio na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial, 
como alternativa não medicamentosa ou complementar aos tratamentos farmacológicos. Além dos benefícios do 
exercício físico na redução da PA de repouso em longo prazo, estudos evidenciam que uma sessão isolada de 
exercícios físicos é capaz de reduzir a PA pós-esforço a valores abaixo dos obtidos no período pré-exercício, no 
fenômeno denominado hipotensão pós-exercício (HPE), conforme referido anteriormente.Porém, Canuto et al. 
(2011) ao comparar o efeito da hipotensão pós-exercício (HPE) durante 60 minutos entre duas sessões de 
exercícios resistidos realizados com intensidades diferentes, mas com igual relação carga-repetição em idosas 
hipertensas, obtiveram resultados que indicam que a sequência de exercícios resistidos com duração de três 
sessões de treinamento, não resultou em hipotensão pós-exercício em idosas hipertensas.Segundo Arazi, Ghiasi e 
Asgharpoor (2013) há várias opções para o tratamento da hipertensão e prevenção de fatores de risco associados 
com doenças cardiovasculares, incluindo exercício físico. Tanto os exercícios agudos como os crônicos têm sido 
recomendados como tratamento não farmacológico e menos dispendioso para o tratamento da hipertensão, pois 
uma simples sessão de exercício físico exerce um importante efeito na redução da PA a níveis abaixo dos de 
repouso pré-exercício. Carvalho et al. (2015), ao compararem os efeitos dos exercícios dinâmicos, contínuo e 
intervalado, sobre a magnitude e duração da resposta hipotensora em hipertensos por meio da monitorização 
ambulatorial da pressão arterial (MAPA), com 20 idosos hipertensos, concluíram que os exercícios contínuo e 
intervalado promovem hipotensão pós-exercício, durante as vinte horas subsequentes à atividade. O exercício 
intervalado gera maior magnitude de hipotensão pós-exercício (HPE) e menor sobrecarga cardiovascular, medida 
por menor duplo produto (DP), em comparação com o exercício contínuo. 
 

Conclusão 
O envelhecimento é uma etapa da vida na qual ocorrem modificações biopsicossociais que afetam a relação do 
indivíduo com o meio. Esse processo precisa ser considerado num contexto amplo, no qual circunstâncias de 
natureza biológica, física, psicológica, social, econômica, histórica, ambiental e cultural estão relacionadas. A dieta 
e a atividade física são medidas fundamentais para um estilo de vida saudável, devido ao fato de desempenharem 
importante papel na prevenção das enfermidades que podem afetar a população idosa. Uma dieta balanceada 
acompanhada de exercícios físicos adequados para as necessidades e possíveis limitações dessa população, é 
fundamental na prevenção de problemas que interferem na qualidade de vida, sempre focalizando a prevenção de 
doenças. Portanto, a atividade física é um recurso necessário para um envelhecimento saudável, permitindo que o 
idoso tenha uma melhor qualidade de vida, sendo um potencial estímulo para várias funções essenciais do 
organismo, inclusive no controle de doenças crônico-degenerativas, como diabetes, hipertensão, osteoporose. 
Também auxilia na prevenção do declínio funcional e no aumento da sobrevivência, diminuindo a incidência de 
queda e, consequentemente, de fraturas, além de outros benefícios relacionados à diminuição da capacidade 
funcional decorrentes do processo de envelhecimento, sempre em busca de uma melhor qualidade de vida, 
autoestima e autonomia. Outros benefícios das atividades físicas envolvem: melhora da marcha e do equilíbrio; 
aumento do nível de atividade física espontânea; melhora do auto eficácia; contribuição na manutenção e/ou 
aumento da densidade óssea; ajuda no controle do diabetes, artrite, doença cardíaca; melhora da ingestão 
alimentar; diminuição da depressão. A abordagem do idoso deve sempre visar seu bem-estar e sua qualidade de 
vida, preservando o seu direito de escolha e/ou adequação do ambiente em que vive. Observou-se com a 
realização desta revisão que há consenso em relação aos benefícios da atividade física para o idoso hipertenso. 
Nessa perspectiva, a participação em atividades físicas leves e moderadas pode ajudar a retardar os declínios 
funcionais. Uma vida ativa promove a melhora da saúde mental e contribui para o enfrentamento de desordens 
como a depressão e a demência e, consequentemente, apresentam menor prevalência de doenças mentais do que 
os não ativos. A literatura indica que o conhecimento acerca dos benefícios da atividade física poderá direcionar a 
assistência a indivíduos com disfunções crônico-degenerativas como a hipertensão arterial, implementando 
intervenções e avaliação de acordo com as necessidades de idosos hipertensos. 
 
Palavras-chave: Palavras-chave: Terapia por exercício; Exercício; Hipotensão Pós-Exercício; Hipertensão. 
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Introdução 
Habitação pode ser definida, não como a casa, construída onde os indivíduos moram, mas todo ambiente em que 
vivem e convivem, onde passam a maior parte de sua vida (COHEN et al., 2010b). O melhor local para 
intervenções de promoção de saúde e prevenção de doenças. Segundo Cohen et al (2011), o governo se torna 
responsável pela promoção do ambiente, tendo a família como alvo das políticas. As intervenções são planejadas 
pelo governo, mas aplicadas pela própria família, pois é na habitação que está o melhor meio de sociabilidade, 
sendo um espaço essencial para construir e desenvolver a saúde de todos.Apesar disto, no território brasileiro nem 
todos possuem condições de sustentar um ambiente saudável, pois 80% dos mais ricos no país têm saneamento 
básico, 32% dos 40% mais pobres não têm esse benefício.  Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, 
embora a população urbana represente 80% do total do país, 50% deste contingente vivem em áreas de favela, 
sem as mínimas condições de saneamento ou saúde. (COHEN et al., 2011) Logo, o conceito de ambiente saudável 
é uma proposta de promoção da saúde que só é viável se houver uma política de habitação saudável. Segundo a 
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) o ambiente saudável é uma estratégia que permite fortalecer a 
execução das atividades de saúde como a mais alta prioridade em uma agenda política local, desenvolvendo 
planos de ação pautados em princípios de saúde para todos (COHEN et al., 2010a). 
 

Objetivo 
Relatar o que a literatura científica diz sobre como proporcionar ambiente saudável em todas as fases da vida da 
população brasileira. 
 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva do tipo revisão de literatura narrativa.  
Os dados foram pesquisados no banco de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), no período de 04 de 
setembro de 2015 a 30 de outubro de 2015. Foram utilizados os seguintes descritores: Habitação Saudável, 
Ambiente da Criança, Ambiente Familiar, Velhice, Global de Idosos, Atenção ao Idoso, Ambiente Saudável, 
Promoção de Saúde e Assistência Integral a Saúde. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos no idioma 
português e inglês, sem o recorte temporal e dados referentes à realidade brasileira. Foram selecionados 12 artigos 
para a análise. Os resultados foram divididos em: ambiente saudável para a mulher; para a criança; para o idoso; 
intervenções em saúde coletiva. 
 

Resultados 
Conforme Willeman e Pimentel (2011), as mulheres que mais necessitam de assistência, em questão de moradia e 
ambiente, são as que moram nas grandes cidades. No Brasil, 80% da população é urbana e 50% dessa população 
mora em áreas de favela, em um ambiente precário, para toda a família. Essas mulheres passam boa parte do 
tempo no lar, onde está mais suscetível a contaminação por resíduos, relacionados a saneamento básico, água e 
coleta de lixo. A falta desses fatores acarreta o surgimento de vetores, como mosquitos, baratas e ratos, 
transmissores de várias doenças parasitárias, salmoneloses, disenterias, leptospirose, dentre outras doenças. A 
principal causa dessas contaminações é a falta de conhecimento das mulheres de que o manejo correto do lixo é 
um fator de risco para saúde da família. A solução coletiva está na conscientização da comunidade para que cada 
indivíduo maneje seu lixo de uma forma adequada, ao ponto de que mantenha os ambientes em comum em 
harmonia. A mulher se torna responsável por essas mudanças no lar, sendo autora da saúde familiar (VIEIRA et al., 
2012). A criança em seu ambiente necessita de uma atenção especial devido a sua fragilidade física e imunológica. 
Quando se encontra em um ambiente exposto a substâncias contínuas que diminuam suas defesas imunológicas 
se tornam suscetíveis a alergias, desnutrição e principalmente contaminações dermatológicas, tais como 
pediculose e escabiose. Além do fato da influência dos resíduos ambientais que entram em contato com facilidade, 
como lixos urbanos, exposição a esgoto e resíduos domésticos (VIEIRA et al., 2012). Rodrigues et al. (2008) 
destaca os principais fatores de risco relacionados as principais doenças na infância tais como: banhos 
infrequentes ou não tomados diariamente; não uso de produtos neutros para higiene, preferência por alimentos 
industrializados; roupas de cama não trocadas semanalmente; presença de animais domésticos; presença de 
insetos; quintal com terreno arenoso; vestuário da criança inadequado a estação do ano; número de pessoas por 
dormitório e número de pessoas por cama. Segundo estes mesmos autores citados, o que mais se destaca é a falta 
de conhecimento das mães sobre a existência desses fatores de risco. Além do fato, da saúde das crianças 
estarem diretamente influenciada pela escolaridade dos membros da família e poder aquisitivo, pois esses fatores 
interferem ao acesso aos serviços de nutrição e habitação. O ambiente familiar se torna o local de 
acompanhamento do processo de saúde-doença dos seus integrantes, formando uma rede de influência social e 
ambiental, que em desequilíbrio estabelecerá um fator que, juntamente com as predisposições físicas da criança, 
podem acarretar sérios problemas de saúde e trazer graves prejuízos a sua vida. Logo, o controle efetivo das 
doenças dessa fase, deve ser baseado no tratamento em massa, associado à educação em saúde com foco dos 
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profissionais da Atenção Primária nas mães e moradores, com vista a uma melhor qualidade de vida para as 
crianças (RODRIGUES et al., 2008). Em concordância com Araújo et al. (2006) atualmente no Brasil os idosos 
representam cerca de 10% da população geral. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o Brasil será o 
6° país com maior número de idosos até 2025, o que torna urgente a necessidade de investigações que possam 
contribuir para a melhoria da saúde e qualidade de vida dessa população.  Os fatores de risco relacionados ao 
ambiente do idoso estão em grande maioria relacionados à estrutura do ambiente e sua precariedade. Levando a 
quedas e comprometimento de suas atividades da vida diária. Resultando na deterioração da sua qualidade de 
vida, com um grande impacto em sua saúde, pelo fato de viverem em ambientes insalubres e inadequados 
(COHEN et al., 2004). A população idosa é mais vulnerável a doenças contagiosas, logo, seu contato com resíduos 
contaminados como lixo urbano, água contaminada e alimentos contaminados por tóxicos desencadeiam doenças 
oportunistas (RAMOS, 2003). Segundo Fontanele et al. (2010) para solucionar estes problemas, devem-se realizar 
mobilizações coletivas para incentivo da coleta adequada do lixo comunitário. Ação conjunta das associações de 
moradores, unidades de saúdes, igrejas e comunidade. Ações públicas devem ser implementadas para 
proporcionar saneamento básico, tratamento de água, esgoto tratado, coleta seletiva, controle de aterro sanitário e 
usinas de reciclagem de lixo.  Já na esfera individual deve haver uma maior racionalidade no consumo de produtos 
industrializados, evitando alimentos contaminados por substâncias químicas que geram danos a saúde. Cabe a 
Atenção Primária a educação dessa população (FONTENELE et al., 2010). Quando se idealiza um 
município/cidade saudável, é necessário haver uma política de habitação saudável, uma estratégia que funcione 
conforme a realidade de cada região. Estas estratégias devem garantir as necessidades básicas, que proporcionem 
o mínimo à dignidade humana. Todas as ações focadas na atenção primária são de baixa complexidade como: 
educação ambiental da comunidade, ensinar o manejo e reciclagem de resíduos sólidos evitando entupimento de 
bueiros, alagamentos e enchentes. Também instrução sobre poluição sonora e o controle de vetores transmissíveis 
de doenças em comunicação com a vigilância epidemiológica (COHEN et al., 2007). Não existe um padrão de 
intervenção. Para cada comunidade ou indivíduo deve-se intervir de uma forma diferenciada, específica. As 
prefeituras juntamente com o Ministério da Saúde verificaram que as estratégias de Habitação Saudável (HS) são 
sinérgicas a Saúde da Família, focando na capacitação dos profissionais dessa área, para que tenha um olhar 
clínico na comunidade. Cada unidade de saúde deve realizar um levantamento de dados com a situação do bairro 
ou comunidade, guiados por um questionário realizado pela equipe de agentes de saúde, levanta-se matrizes, com 
as realidades, potencialidades e uma matriz final, cruzando o real com o ideal, que resultará no plano de 
intervenção específico para cada comunidade. Além de fatores simples, mas intrínseco como saneamento de 
esgoto e tratamento de água, que são medidas realizadas pelo governo em benefício da comunidade, que devem 
ser cobrados e implantados. Para que esses resultados surjam e se concretizam e se torne auto-sustentável, um 
passo muito grande é a capacitação da equipe para essa instrução. Uma experiência exitosa ocorreu em 2008, pelo 
Grupo de Pesquisa de Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) que propôs a criação do curso de especialização 
“Promoção de Espaços Saudáveis e Sustentáveis”, com 432 horas de aula, se formaram 30 alunos frequentes e 
regulares. Este é um exemplo de Educação continuada, simples e eficaz (ROCHA et al., 2012). 

  

Conclusão 
A habitação é o espaço principal de promoção da saúde na comunidade e deve ser alvo de políticas públicas. O 
governo brasileiro enfrenta vários desafios nesta área: o crescimento da população, as desigualdades sociais e de 
acesso aos recursos naturais.A população brasileira é constituída de indivíduos em diferentes fases da vida 
convivendo em um mesmo ambiente. O desafio dos profissionais da Atenção Primária e Estratégia da Saúde da 
família estão na diversidade da população e seus determinantes. São elas: estilo de vida, meio ambiente em que 
vivem e biologia humana. A educação em saúde é uma estratégia para a promoção da saúde visando um ambiente 
saudável. O trabalho em equipe entre a comunidade e os profissionais de saúde, obtém resultados, tanto na 
promoção, como manutenção do ambiente saudável a população brasileira.  
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ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL NA MATERNIDADE E PATERNIDADE 
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Introdução 
A Saúde Materna encontra-se relacionada com o conceito de saúde em geral, estabelecido pela Organização 
Mundial da Saúde, onde "saúde é a sensação de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 
moléstias". Não sendo a gestação um estado de normalidade fisiológica, como também um estado patológico, a 
gravidez deve ser encarada como um estado especial onde os comportamentos físicos, psíquico e social da mulher 
estão submetidos a condições especiais, consideradas como próprias do estado gravídico. Gravidez apresenta-se, 
então, como um estado especial em que a mulher reage orgânica, psíquica e socialmente de forma diferente. 
Portanto, Saúde Materna pode ser conceituada, de conformidade com a definição da OMS, como o bem-estar 
físico, mental e social da gestante dentro das condições especiais determinadas pela gravidez. Por estilo de vida, 
com relação a Saúde Materna, entende-se a forma pela qual a mulher utiliza os serviços de proteção à Saúde 
Materna em diferentes fases de sua vida e mais especificamente na gravidez (AUGUSTA et al 1999). Durante a 
gestação ocorrem diversas alterações fisiológicas no corpo materno que podem ser identificadas como respostas 
humanas. Essas alterações ocorrem devido à grande quantidade de hormônios produzidos neste período e ao 
crescimento fetal. Além das alterações fisiológicas, também ocorrem alterações emocionais e psicológicas que 
diferem de mulher para mulher (Daniele et AL 2000). A nível psicológico, ao permitir o reconhecimento do feto, a 
ecografia reduz a ansiedade dos pais (Zlotogorsky et al, 1995) e estimula o desenvolvimento do bonding pré-natal.  
Num estudo de Kohn e colaboradores (1980, cit. in Zlotogorski et al., 1995), os casais relataram mais sentimentos 
de proximidade e maior conhecimento do bebê, bem como um aumento da responsabilidade enquanto pais, depois 
de observarem o filho (a). Assim, parece que a visualização do feto através da ecografia pode suscitar emoções 
capazes de promover a vinculação pré-natal, o que aproxima os pais do bebê e afeta o seu comprometimento e 
estilo de vida, contribuindo ainda para a adopção de comportamentos de saúde durante a gravidez (BAILLIE, et al., 
1999), (DANIELE et AL, 2000). 
 

Objetivo 
Relatar o que a literatura científica diz sobre o estilo de vida saudável da maternidade e paternidade. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Para o 
desenvolvimento da pesquisa os dados foram pesquisados no banco de dados científicos LILACS e documentos 
oficiais do Ministério da Saúde à procura das melhores evidências científicas disponíveis. A coleta de dados 
ocorreu no período de 10 de outubro de 2015 a 29 de outubro de 2015. Os descritores foram utilizados conforme o 
DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo estilo de vida, gestante, paternidade e maternidade. Para 
selecionar os artigos, os critérios de inclusão utilizados foram artigos com o recorte temporal de vinte anos (1995 a 
2015), idiomas português e inglês e dados referentes à realidade brasileira. Foram utilizados a base de dados 
Scientific Eletronic Library Online (SciELO), como fonte de apoio, no final da coleta, restaram 5 artigos que foram 
estudados e analisados rigorosamente. 

 
Resultado 
A estratégia global para alimentação, atividade física e saúde preconiza que a adoção de hábitos alimentares 
saudáveis e a prática de atividade física regular apresentam efeito protetor para diversas patologias. A adoção de 
um estilo de vida saudável tem sido altamente recomendada para a população, sendo a atividade física um foco de 
atenção na promoção da saúde. Para tal, diversos órgãos de saúde internacionais, como o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC), o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) e a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), assim como a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (Agita São Paulo – CELAFISCS) têm 
recomendado a realização de pelo menos 30 minutos de atividade física moderada, de forma contínua ou 
acumulada em pelo menos cinco dias da semana (ALVARENGA, SANTOS, 2009).Durante a gestação o estado 
anabólico permanece dinâmico em função das demandas nutricionais, promovendo ajustes contínuos em relação a 
diversos nutrientes e micronutrientes. O ganho de peso que no início do período gestacional é reduzido comparado 
à fase final, necessita ser permanentemente controlado para evitar a ocorrência de deficiência ou excesso. O ganho 
de peso em excesso pode expor a gestante ao desenvolvimento de diversas patologias, tais como hipertensão 
arterial, diabetes, obesidade pós-parto, macrossomia fetal, além de complicações no parto e puerpério. A 
deficiência do ganho de peso pode trazer prejuízo para o crescimento e desenvolvimento fetal. No entanto, o ganho 
de peso insuficiente extrapola este único aspecto, sendo prejudicial para a tríade gestante, trabalho de parto e feto, 
especialmente frente à prática de atividade física regular (DAISY, 2006). Nos tempos atuais, o controle do ganho de 
peso gestacional, adquiriu um "novo conceito" com o impingir social da "estética da magreza". A preocupação da 
gestante, quanto ao ganho de peso, divide-se entre o peso necessário e suficiente que deverá obter sem prejuízo 
para a gestação, e o peso que terá após o parto. Todavia, vale lembrar, a dieta de controle para perda ou 
manutenção de peso não é indicada nessa fase, mesmo para gestantes obesas, praticantes ou não de atividade 
física (SIMONE, et al., 2012). Os benefícios da prática de atividades físicas durante a gestação são diversos e 
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atingem diferentes áreas do organismo materno. O exercício reduz e previne as lombalgias, devido à orientação da 
postura correta da gestante frente à hiperlordose que comumente surge durante a gestação, em função da 
expansão do útero na cavidade abdominal e o consequente desvio do centro gravitacional. Nestes casos, o 
exercício físico contribuirá para adaptação de nova postura física, refletindo-se em maior habilidade para a gestante 
durante a prática da atividade física e do trabalho diário (BATISTAI, et al., 2000). Em gestantes que apresentam 
diabetes gestacional, a atividade física pode contribuir para manter os níveis glicêmicos normais. Essa patologia 
ocorre, de modo geral, na fase tardia da gestação. Todavia, parece que o excesso de peso corporal pode ser um 
elemento contrário aos benefícios da atividade física para a gestante. Segundo Dye et al.,20 que estudaram a 
prática da atividade física durante a gestação como forma de prevenção de diabetes gestacional, somente depois 
de controlado o efeito do Índice de Massa Corporal (IMC), foi encontrada associação entre a prática de atividade 
física e o não surgimento de diabetes gestacional (SIMONE, et al., 2012). A literatura consultada abordou três 
aspectos principais na relação entre atividade física e trabalho de parto: risco de parto prematuro, facilidade do 
trabalho de parto com melhor recuperação pós-parto e redução do número de cesáreas. Acreditava-se que a 
prática da atividade física durante a gestação pudesse estimular indiscriminadamente a contração uterina, 
promovendo a antecipação do trabalho de parto. Todavia, parece haver consenso de que a prática de atividade 
física monitorada durante a gestação não contribui para a prematuridade  Sternfeld, consultando diversos estudos, 
argumentou que o efeito da estimulação da noradrenalina, que ocorre com a atividade física, pode ser neutralizado 
tanto com o aumento de catecolaminas nas gestantes, como através dos níveis de catecolaminas fetais que 
permanecem estáveis à estimulação da noradrenalina materna, protegendo o feto do excesso de atividade uterina.  
Bishop et al. também são de opinião contrária ao efeito de prematuridade, acreditando que a atividade física regular 
fortalece a musculatura pélvica, sendo mais um fator a proporcionar nascimentos a termo. Para esses autores, a 
idade, paridade e aderência ao programa assistencial são fatores que desempenham papel decisivo no risco para 
partos prematuros. Para Dye e Oldenettel, o monitoramento constante das condições físicas das gestantes durante 
o desenvolvimento das atividades físicas regulares, pode cumprir importante papel na determinação da idade 
gestacional (BATISTAI, et al., 2000). Ainda não existem recomendações padronizadas de atividade física durante a 
gestação. No entanto, frente à ausência de complicações obstétricas, o American College of Obstetricians and 
Gynecologists, recomendou que a atividade física desenvolvida durante a gestação, tenha por características 
exercícios de intensidade regular e moderada, com o programa voltado para o período gestacional em que se 
encontra a mulher, com as atividades centradas nas condições de saúde da gestante, na experiência em praticar 
exercícios físicos e na demonstração de interesse e necessidade da mesma (DAYSE, 2006). Períodos gestacionais 
e pós-parto modificam o estilo de vida da mulher e representam um momento oportuno para a promoção da 
atividade física e alimentação saudável visando a benefícios futuros à saúde de ambos (binômio mãe-bebê) 
(SIMONE et al., 2012). Com o nascimento do filho, o pai passa a vivenciar um papel e uma relação que, durante a 
gravidez, estava apenas em etapa de preparação, período em que fantasias de como será a experiência são 
alimentadas. Na vivência da paternidade, os pais procuram aproximar-se afetivamente dos filhos, participando do 
cotidiano e dividindo os cuidados com a mãe da criança (Romanelli, 2003). Além disso, os homens apresentam 
satisfação no seu desempenho como pais, mesmo que haja empecilhos na sua convivência com o filho, como a 
pesada carga horária do trabalho, afastando o pai de um lugar ideal (Silva & Piccinini, 2007). De fato, na sociedade 
atual tem sido cada vez mais frequente ver homens assumindo esses sentimentos e se colocando como 
participantes ativos na vida da criança (Wall & Arnold, 2007). Para o homem se constituir como pai, toma para si 
tanto o modelo tido de paternagem como o modelo de como um bom pai deve ser, no seu próprio imaginário. 
Mesmo assim, o homem não deixa de questionar estas concepções dadas a priori, tanto pela geração antecessora 
quanto pelas exigências da sociedade. Ao tomar esta atitude, o homem concebe uma nova e singular maneira de 
ser pai, baseando-se no que está vivenciando no momento sentimentos preocupações, expectativas, dúvidas e nos 
espaços que estão sendo abertos para que ele exerça a sua paternidade de modo natural e único (DAYSE, 2006). 
O conhecimento e a experiência do pai compõem importante material de estudo, pois abordam questões a respeito 
de valores, crenças, símbolos, costumes e outras variáveis contextuais que influenciam na experiência de saúde-
doença do indivíduo, para compreendê-lo sob a ótica de quem faz parte dele (DAYSE, 2006). 
 

Conclusão 
Concluímos que o estilo de vida da maternidade paternidade nos dias de hoje tem um papel importante para o 
desenvolvimento gestacional como na chegada do bebe, que contribui para o crescimento saudável da criança. 
 
Palavras-chave: Estilo de vida, Maternidade, Paternidade 
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Introdução 

Entende-se por espiritualidade, o conjunto de crenças e atividades pelas quais a pessoa tenta relacionar sua vida a 
Deus, ao Ser Divino ou conexão de realidade transcendente. Por sua vez, religiosidade é descrita como um sistema 
de doutrina específica partilhada por um grupo e a manifestação exterior das crenças e cultos (SILVA et al., 2013). 
Os profissionais de saúde, pesquisadores e a população em geral têm, cada vez mais, reconhecidos a importância 
da dimensão religiosa/espiritual para a saúde. Além disso, o número de estudos que investigam a relação entre 
espiritualidade e saúde tem crescido exponencialmente (MOREIRA-ALMEIDA, 2007). Acredita-se que a dimensão 
religiosa e espiritual contribuía para a manutenção de hábitos de vida saudável, suporte social, menores taxas de 
estresse e depressão. Estudos independentes, em sua maioria de grande número de voluntários e representativos 
da população, determinaram que as práticas regulares de atividades religiosas reduzam o risco de morbidades 
(SILVA et al., 2013). A enfermagem assume um importante papel na assistência integral do indivíduo (físico, social, 
psicológico e espiritual), por isso, deve desenvolver a capacidade de se tornar sensível quanto à dimensão 
espiritual, proporcionando assistência holística, que resulte em melhor qualidade de vida e de bem-estar 
(MOREIRA-ALMEIDA; KOENIG, 2004). 
 
Objetivo 

Relatar o que a literatura científica diz sobre a importância da espiritualidade e religiosidade na promoção da saúde 
e prevenção de doenças. 
 
Metodologia 

Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva.Os dados foram 
pesquisados no banco de dados científicos BVSALUD à procura das melhores evidências científicas disponíveis. A 
coleta de dados ocorreu no período de 11 de setembro de 2015 a 11 de outubro de 2015. Os descritores foram 
utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo promoção da saúde, prevenção de 
doenças, estilo de vida, doenças cardiovasculares, associados pela expressão “and” com os descritores 
espiritualidade, religião. Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão utilizados foram: idioma português, e 
dados referentes à realidade brasileira. Não foi aplicado nenhum filtro de demarcação temporal, devido ao pequeno 
número de publicações sobre o tema. Como critério de exclusão, não foram utilizados artigos de revisão 
bibliográfica. Foram selecionados 11 artigos que atenderam aos critérios estabelecidos. Os mesmos foram lidos, 
analisados e os resultados foram organizados em cinco eixos temáticos, descritos a seguir: espiritualidade e 
religiosidade na prevenção do uso de álcool e drogas; na prevenção de Doenças sexualmente transmissíveis; na 
prevenção de Doenças Crônicas não Transmissíveis; na prevenção da Violência e na Reabilitação de Pessoas 
Envolvidas com a Criminalidade; no Enfrentamento e Reabilitação de Doenças. 
 
 
Resultados 

O álcool é a substância psicoativa mais utilizada atualmente, por ser socialmente aceita. Seu uso apresenta relação 
significativa com a espiritualidade, visto que possuir bem-estar espiritual negativo e não ter prática religiosa 
frequente aumenta as chances de consumo abusivo dessa substância. Iniciativas preventivas ao consumo de 
drogas psicoativas, vinculadas à prática de atividades espirituais, podem ser utilizadas como estratégias para a 
promoção de hábitos saudáveis e para a manutenção da saúde (SILVA et al., 2013). Os autores citados pontuam 
que a inclusão da dimensão espiritual como um fator de proteção para o uso de álcool e outras drogas é, ao mesmo 
tempo, inovador e relevante. Uma revisão de literatura, realizada por Sanchez e Nappo (2007), demonstrou que 
indivíduos que dão importância à espiritualidade apresentam menores índices de consumo. Ademais, segundo 
Abdalla et al. (2009) ao envolver-se com padrões de religiosidade e espiritualidade, o jovem adere a um conjunto de 
valores, de símbolos, de comportamentos e de práticas sociais, que inclui a recusa ao uso de álcool e drogas.De 
acordo com o estudo de Ferreira, Pinheiro (2010) a família é o espaço ideal para o desenvolvimento saudável dos 
indivíduos, porém na atualidade, ela sozinha, não consegue oferecer informações suficientes sobre sexualidade e 
prevenção às DST/HIV/AIDS, passando esta responsabilidade para os serviços de saúde. Fatores como a 
religiosidade e espiritualidade, são importantes na adoção de comportamentos saudáveis, para isso os profissionais 
devem estar preparados para compreender estas peculiaridades.Segundo Moser, Reggiani, Urbanetz (2007) o 
relacionamento familiar saudável e a religiosidade estão associados à conduta de sexo seguro. Pessoas que 
frequentam cultos mais de três vezes ao mês tem um menor número de parceiros, e de acordo com doutrinas 
religiosas é recomendada a prática de abstinência sexual até o casamento, comportamento sexual seguro e 
monogamia. Afirmando assim, que os membros de congregações que seguem os princípios ditos, estão menos 
propensos a adquirir algum tipo de doença transmitida pelo ato sexual. (MOSER; REGGIANI; URBANETZ, 2007) 
As Doenças Crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, 
requerem adaptações ao estilo de vida e incorporação de práticas terapêuticas que envolvem alterações de 
padrões alimentares, controle glicêmico, prática de atividades físicas, manutenção da pressão arterial e 
acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar de saúde. A espiritualidade pode influenciar para que o 
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indivíduo tenha uma melhor qualidade de vida, pelas normas alimentares e exercícios, e se houver o aparecimento 
da doença, auxilia numa melhor adesão ao tratamento. Nesse contexto, a fé torna-se importante ferramenta para o 
enfrentamento do diagnóstico e tratamento das doenças crônicas (LUENGO; MENDONÇA, 2014). Reabilitação, 
segundo o Portal da Saúde, é "um processo global e dinâmico orientado para a recuperação física e psicológica 
das pessoas". Entende-se por reabilitação um processo que visa a recuperação ou a ressocialização de indivíduos 
envolvidos com a violência ou com atos ilícitos. Segundo Ribeiro, Minayo (2014) e líderes religiosos, esse 
movimento pode ocorrer pela retirada do indivíduo do mundo do crime e por sua inclusão em programas que o 
encaminhem para a "conversão" a partir da "aceitação da palavra de Deus". Por meio da reabilitação e da 
prevenção, na visão de muitos líderes religiosos, a religião se torna uma estratégia para desencorajar o 
envolvimento da pessoa com atos ilícitos e para a sua inclusão em uma vida pautada por preceitos divinos. Em 
relação à promoção da saúde destacam-se alguns aspectos para os quais a prática religiosa pode contribuir para a 
melhora da saúde física e da saúde mental de pessoas encarceradas e o aumento da qualidade de vida e do bem-
estar comunitário de populações expostas à violência. Ressalta-se que a intervenção espiritual, quando realizada 
com respeito e atendendo às necessidades das pessoas, pode contribuir tanto para as práticas de cuidado pessoal 
com a saúde, quanto para melhorar o ambiente de instituições correcionais (RIBEIRO; MINAYO, 2014). 
Aumentando a abrangência do tema, abordaremos a importância da espiritualidade e religiosidade no contexto da 
doença, já que também apresenta grande influência na recuperação e reabilitação de pacientes. Examinar a 
relação entre as crenças religiosas, doença e morte na narrativa de famílias que conviveram com um familiar 
doente, a religiosidade é parte relevante da vida de muitas famílias e não pode ser negligenciada no contexto da 
doença, já que pode auxiliar também no processo de uma recuperação mais rápida (PAULA; NASCIMENTO; 
ROCHA, 2009).A religião e espiritualidade são fontes de conforto e esperança para os cuidadores, fortalecendo-os 
e promovendo bem-estar para a família e para o indivíduo portador de alguma morbidade. Em caso de prognósticos 
ameaçadores à saúde da família, a espiritualidade tem ajudado a aceitação da condição inevitável. A religião 
oferece um apoio importante para os familiares, por meio do envolvimento da comunidade religiosa, que 
compartilha o cuidado com a família. (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). A fé ou a busca pela ajuda divina 
faz com que a pessoa se projete na procura de recursos na luta contra a doença. Portanto, para a pessoa, refletir, 
orar ou rezar é uma maneira de se aproximar de Deus e de ter forças para suportar as dificuldades impostas pela 
doença (PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009). Segundo Bousso et al. (2011) a espiritualidade apresenta 
influência positiva na menor prevalência de transtornos mentais, maior qualidade de vida, maior sobrevida e menor 
tempo de internação. A religião pode trazer benefícios como, por exemplo, suporte social, emocional, motivação e 
esperança. Estas são estratégias de enfrentamento utilizadas pela família nas situações estressantes de doença e 
morte.A religiosidade é parte relevante da vida de muitas famílias e não pode ser negligenciada no contexto da 
doença. Nesse sentido, deve ser considerado o papel do profissional de saúde ao facilitar essa assistência, vez que 
expressa, entre outros, os princípios éticos do respeito à autonomia e beneficência (BOUSSO et al., 2011). 
 
Conclusão 

A espiritualidade e religiosidade podem ser fatores determinantes no processo saúde-doença, na medida em que 
se prega a adoção de hábitos e comportamentos saudáveis que beneficiam aqueles que os praticam. Essas 
práticas geram reflexões nos membros da família que influenciam diretamente na prevenção de doenças. Também 
o envolvimento religioso está relacionado ao estado desejável de saúde e pode contribuir para o enfrentamento de 
momentos difíceis, como morte ou período de morbidade.A espiritualidade e religiosidade normalmente traz suporte 
social, emocional, motivação e esperança, que são estratégias usadas nas situações estressantes de doença e até 
mesmo o falecimento. A religiosidade é parte relevante na vida de muitas famílias e não pode ser negligenciada, 
não se trata de defesa ou uso da religiosidade no enfrentamento como instrumento ou recurso, mas sim valorização 
necessária da parte do profissional para com o paciente quando este possui crenças religiosas e faz uso destas em 
sua vida. 
 
Palavras-chave: Espiritualidade, Religiosidade, Promoção de Saúde 
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Introdução 
O lazer, segundo Mattos (1996) é o tempo livre que a pessoa tem depois de determinadas tarefas habituais, 
atividade que se faz por gosto e para distração. Ele é de suma importância para a saúde da população em todo o 
ciclo de vida: infância, adolescência, adulta e velhice e até mesmo gestantes. O lazer ativo pode trazer vários 
benefícios tais como: o combate ao estresse, facilitação da circulação do sangue promovendo assim uma 
homeostase, ou seja, um equilíbrio no meio interno do corpo e ajudando na manutenção da saúde e qualidade de 
vida (BRASIL, 2006). O lazer pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, portanto, 
contribui para a promoção da Saúde. Segundo a Carta de Ottawa (1986), a Promoção da Saúde é definida como a 
capacitação das pessoas e comunidades para modificarem os determinantes da saúde em benefício da própria 
qualidade de vida.   
 

Objetivo 
Descrever o que a literatura científica diz sobre a importância do lazer para promoção da saúde na realidade 
brasileira. 

 
Metodologia 
Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, com caráter exploratório, descritivo. Para guiar a revisão narrativa, 
formulou-se a seguinte questão: Qual a importância do lazer na promoção da saúde na realidade brasileira?Os 
descritores foram utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo: Saúde da Criança; 
Saúde do Adolescente; Saúde da Mulher e Gestantes; Saúde do Adulto e Idoso; Atividades de Lazer.A busca foi 
realizada na Base de Dados na biblioteca virtual da saúde (BVS) e documentos oficiais do Ministério da Saúde à 
procura das melhores evidências científicas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 5 de outubro de 
2015 a 20 de outubro de 2015.Os critérios de inclusão dos artigos definidos foram: artigos publicados em 
português, inglês, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionadas, no período compreendido entre 
2010–2015; artigos publicados cuja metodologia adotada permitiu obter evidências, artigos que retratassem 
procedimentos, intervenções ou diretrizes na importância do lazer na promoção da saúde. Foi utilizado também o 
“Manual Técnico Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças na Saúde Suplementar”, por ser relevante 
para o trabalho.Foram encontrados 1691 artigos relacionados ao tema na biblioteca virtual de saúde (BVS). Foram 
aplicados os seguintes filtros: idioma (inglês, português) e ano (2010 a 2015), bem como artigos que retratavam a 
realidade brasileira. Foram aceitos para estudo um total de 19 artigos. 

 
Resultados 
Os resultados foram separados em tópicos conforme o ciclo de vida: criança e adolescente, adulto e idoso, mulher 
e gestante. Segundo Toassa et al. (2010) e Lima et al. (2013), a utilização do lúdico é muito importante na vida da 
criança e do adolescente. O lúdico é uma forma divertida e educativa que pode ser usada na forma de dinâmicas 
para o melhor aprendizado. A dinâmica e dramatização são estratégias muito utilizadas por grupos visando o 
envolvimento entre si, facilitando o aprendizado. A brincadeira é essencial para haver aceitação e mais 
envolvimento das crianças.  A mesma deve incentivar a reflexão e problematização de situações vividas no seu dia-
a-dia.De acordo com Fernandes et al. (2013) o lazer ativo é mais comum nos meninos e a inatividade física ocorre, 
mas com as meninas. O praticante de exercício físico constante é menos vulnerável a desnutrição, já os mais 
inativos de atividades físicas estão vulneráveis a fatores de riscos. Conforme Matias et al. (2010) atividades 
extracurriculares são de suma importância para o desenvolvimento da criança e adolescente. Este autor enfatiza a 
necessidade do Estado investir em políticas públicas em prol dos mesmos, para que as escolas tenham atividades 
diferenciadas não só dentro sala de aula, mas focando no lúdico, visando uma forma educativa e 
prazerosa.Segundo Pirajá et al. (2014) os jovens que praticam atividade física intensa, moderada e vigorosa no 
lazer apresentam menos chance de obter estresse psicológico, aumentam a produção de hormônios responsáveis 
pela sensação de bem estar e a oxigenação do cérebro, prevenindo do estresse negativo na vida. Conforme 
Oliveira et al. (2012) tanto os adolescentes do sexo feminino quanto do masculino de classe alta e média tem maior 
índice de inatividade física nos horários de lazer em comparação com os de classe baixa, devido a maior facilidade 
de acesso a jogos eletrônicos. Também ocorre maior gasto energético nos meninos em comparação com as 
meninas.  A utilização do lúdico dentro do ambiente hospitalar é suma importância para a melhor recuperação da 
saúde, pois torna o momento mais alegre e descontraído, no qual faz esquecer temporariamente as tristezas e 
angústias provenientes das circunstâncias, ambiente hospitalar, internação e dos procedimentos a que as crianças 
são submetidas (ROSSIT et al., 2011).Segundo Souza et al. (2012) e Anjos et al. (2012) os exercícios de força, 
flexibilidade, equilíbrio e resistência muscular, são muito importantes na vida do idoso. Esses exercícios melhoram 
as características motoras ajudando a reduzir o risco de quedas devido ao aumento da capacidade física.De acordo 
com Mourão et al. (2013) e Knuth et al. (2010) adultos e idosos com menor escolaridade são mais vulneráveis a 
insuficiência ativa de lazer, já os que tem maior nível de escolaridade e uma renda alta são mais ativos pois os 
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mesmos obtém mais tempo livre e facilidades de acesso. A caminhada é uma das atividades preferidas, pois é de 
baixo risco, natural e sem custo.As idosas geralmente são mais inativas nas atividades de lazer porque tem o 
tempo preenchido por responsabilidades domésticas, cuidados com a família e por questões culturais que impedem 
a pratica de atividades físicas. A mecanização, os avanços tecnológicos, a informatização e presença cada vez 
mais frequente dos mecanismos que poupam esforços físicos, como escada rolante, elevadores e controles 
remotos, conduzem à diminuição progressiva das atividades físicas no trabalho, em casa e no lazer (MOURÃO et 
al.,2013; KNUTH et al., 2010). Segundo Giehl et al. (2011) a prática de atividade física diminui com o avançar da 
idade, consequentemente a terceira idade torna-se fisicamente inativa em períodos de lazer. Um dos principais 
fatores que contribui para que não ocorra a inatividade física é a infraestrutura do bairro como: construção de 
calçadas, academia em praças, ciclovias, trilhas para pedestre.Conforme Orsi  et al. (2010) a capacidade funcional 
dos idosos envolve múltiplos fatores como autonomia, independência, cognição, suporte financeiro e social. 
Segundo Rocha et al. (2011) o lazer é muito importante  para a saúde física e mental, pois pode proteger os 
indivíduos contra certas doenças crônicas. A atividade física pode ser vivenciada nas dimensões do lazer, 
transporte, prática esportiva, atividades domésticas e atividades ocupacionais. A prática de atividades físicas 
favorece a diminuição do estresse, da angústia e da ansiedade, renovando as energias e proporcionando prazer, 
relaxamento e bem-estar aos seus praticantes, contribuindo na prevenção e recuperação das morbidades psíquicas 
principalmente na população idosa com transtornos mentais. De acordo com Merighi et al. (2013) o envelhecimento 
traz para a mulher um desejo de manter a autonomia em relação às atividades diárias no âmbito doméstico e na 
esfera social. A realização das atividades da vida diária configura-se como algo necessário para sua sobrevivência, 
mantendo-a participativa, tanto nos cuidados com a própria saúde, incluindo atividades físicas e de lazer como no 
desenvolvimento de tarefas domésticas.Segundo Oliveira et al. (2010) as mulheres com ausência de lazer, 
mostram distúrbios do sono favorecendo doenças psíquicas, excesso de trabalho, alterações significativas na forma 
de organização do mesmo, comprometimento da interação social e familiar, com influência sobre a saúde e a 
qualidade de vida. Conforme Boechat et al. (2010) as atividades de lazer têm sido de grande importância para 
mulheres que estão enfrentando uma separação conjugal. Embora não seja propriamente um espaço de lazer, as 
igrejas acabam sendo representadas como tal, pois oferecem atividades que ajudam a desenvolver o bem-estar 
psicológico em relação a insatisfação com a vida em geral, pois constitui-se num espaço de participação irrestrita 
das mulheres e até mesmo indicado pela família, parceiro e sociedade ao contrário de instituições seculares, como 
clubes recreativos e academias. Na prática, elas tornam-se um local onde encontram apoio junto a outros fiéis, o 
que gera algum bem-estar e energia para melhor vivenciar o distanciamento do parceiro.De acordo com Carvalhães 
et al. (2013) ações educativas em relação a promoção de atividade física durante a gestação necessitam apontar 
quais são as atividades, frequência e intensidade desejáveis. Mulheres grávidas com atividades ocupacionais que 
requerem mais esforço físico do que o adequado deve ser orientado a reduzi-las. O efeito negativo do trabalho 
sobre a realização de atividades físicas de lazer por gestantes de baixa renda provavelmente decorre da limitação 
do tempo de que dispõem, já que possivelmente realizem tarefas domésticas (cuidar de crianças e/ou de idosos da 
família) no tempo restante, e realizam a dupla jornada de trabalho. 

 
Conclusão 
O lazer é um importante componente na promoção da saúde dos indivíduos nas diferentes etapas da vida (infância, 
adolescência, vida adulta e velhice). Também contribui para o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos e 
consequentemente para a melhoria da qualidade de vida. Existem diferentes atividades de lazer que podem ser 
desenvolvidas em cada fase da vida, por exemplo: brincadeiras, passeios, caminhadas, ir à igreja. As mulheres e 
os idosos geralmente realizam menos atividades de lazer ativo devido às atividades domésticas e incapacidade 
funcional, no caso dos idosos. 
 
Palavras-chave: Lazer; Promoção da Saúde; Realidade Brasileira. 
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Introdução 
O presente trabalho buscou respostas para os seguintes questionamentos: qual o conhecimento das adolescentes 
sobre HPV? Conhecem ou foram orientados sobre os benefícios e riscos da vacinação? Existe uma confusão no 
entendimento do HPV em relação a outras DST’s, como por exemplo, o HIV? As adolescentes entendem que ao 
serem vacinadas ainda precisam usar preservativo para prevenção de outras DST’s e do próprio HPV? O que 
motivou algumas adolescentes recusarem a vacinação? Uma vez que é papel do Enfermeiro educar, acredita-se 
que a realização do presente estudo poderá mostrar pontos positivos e negativos da campanha e da forma que o 
conhecimento da vacinação é levado à população alvo e seus tutores.  
 

Objetivo 
Analisar o conhecimento sobre HPV e sua imunização entre meninas na faixa etária de 11 – 13 anos.Analisar o 
conhecimento das adolescentes que já tomaram a vacina, comparando com aquelas que tem a intenção de 
abstenção. Identificar as necessidades, expectativas e crenças das adolescentes relacionadas com a vacina anti-
HPV.Listar os aspectos enfocados na campanha de vacinação frente às necessidades, expectativas, realidades e 
crenças das adolescentes.Comparar o conhecimento do HPV pelas adolescentes em relação à intenção de tomar a 
vacina. Identificar os principais motivadores frente à intenção manifesta de abstenção da vacina pelas 
adolescentes de 11 a 13 anos. 
 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo quantitativa, exploratória e transversal. 
 

Resultado 
O TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) foi entregue para as 66 estudantes que estavam presentes 
no horário de aula, nos períodos manhã e tarde, porém, apenas 14 meninas (21,2%) receberam autorização dos 
pais e se prontificaram a participar assinando o TALE (Termo de Assentimento Livre e Esclarecido). Uma hipótese 
que pode ser levantada para justificar a baixa adesão é a falta de consentimento dos pais ou responsáveis por se 
tratar de uma DST, por ser uma instituição confessional ou por se tratar de um público jovem.Questionadas sobre 
as campanhas do governo para informar sobre o HPV e sobre a vacinação, 9 (64,2%) das estudantes estão 
satisfeitas com a campanha e acreditam que sabem o suficiente sobre a patologia e sua vacinação; quatro (28,5%) 
das meninas julgam que o governo só passa informações que interessam a eles, mostrando uma deficiência de 
informações necessárias às jovens e duas (14,2%) escreveram sua resposta de forma dissertativa.No presente 
estudo notou-se que as meninas alvo da vacina estão satisfeitas com as campanhas informativas, e sendo a mídia 
a principal fonte de informação que chega até as jovens, nem sempre esse papel educativo é eficaz. Seja por falta 
de informação dos meios de comunicação ou pela dificuldade de interpretação do público alvo (SORENSEN et. al., 
2012). Os meios de comunicação têm veiculado campanhas governamentais, utilizando pessoas com grande 
popularidade, não objetivando uma mudança no comportamento ou um desvio positivo no conhecimento, e sim um 
chamamento ou uma convocação para a vacinação.Isso ocorre no caso de todas as vacinas, não somente a do 
HPV (SOUSA; MONTENEGRO; SIDOR, 2005).Estudo apresentado por Osis, Duarte e Souza (2014) relacionado 
ao conhecimento sobre HPV aponta a mídia como o principal meio de informação para sobre o HPV, e mostram 
que o dobro do número de indivíduos obteve algum conhecimento sobre o HPV nas mídias se comparado ao 
número de pessoas que afirmaram obter conhecimento com o auxílio dos estabelecimentos de saúde e seus 
profissionais.Em relação ao questionamento sobre o que é o HPV apenas quatro (28,5%), souberam definir contra 
10 (71,5%) que não souberam a definição correta. Podemos destacar que uma adolescente (7,1%) acredita que ser 
infectado pelo HPV significa que a pessoa é portadora do vírus da AIDS, uma doença transmitida pelo sexo, que 
não tem cura; e uma das jovens (7,1%) acredita que HPV é uma sigla em português para “Homem Portador de 
Vírus”, e existe apenas um tipo de vírus do HPV que é transmitido por respiração em locais fechados.Notou-se 
neste estudo que a relação entre HPV e o câncer de colo de útero está clara para as jovens, pois foi o principal 
ponto de apelo utilizado pelas campanhas governamentais para adesão à vacina. Na questão que abordou a 
relação entre o HPV e o câncer, 13 (92,9%) souberam identificar que o HPV é o principal fator que causa câncer de 
colo de útero e apenas uma adolescente (7,1%) não soube relacionar o vírus a patologia.Quando questionadas 
sobre os sintomas apresentados pela pessoa contaminada pelo HPV, sete (50%) afirmaram que a maioria das 
infecções por HPV é assintomática (não tem sintomas aparentes) ou regridem espontaneamente (sem tratamento). 
Das que não souberam definir os principais sintomas, cinco (35,7%) acreditam que os sintomas são perda de peso, 
fácil adoecimento, febre, dores de cabeça, entre outros; uma jovem (7,1%) afirmou que quando um indivíduo não 
demonstra sintomas característicos da doença significa que ele não está contaminado e uma garota (7,1%) afirmou 
que nenhuma das alternativas anteriores correspondia a resposta correta.A maior parte das participantes não 
soube definir o HPV nesta pesquisa confundindo com HIV ou acreditando que sua infecção poderia ser transmitida 
pelo ar por exemplo, o que demonstra uma enorme carência de informação por parte do público-alvo. Estes dados 
estão em sintonia com a literatura que mesmo estudando populações com idade superior, mostram que o 
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conhecimento da HPV é inadequado para populações diversas (KLUG et. al., 2007; DAHLSTROM et. al., 2011; 
CUSCHIERI et. al., 2006; MOREIRA et. al., 2006; ANHANG; GOODMAN; GOLDIE, 2004). Os dados apontam uma 
necessidade de educação em saúde, tarefa essa incumbida principalmente à atenção básica, que além ação 
preventiva de levar a vacina até a escola, deveria promover a saúde levando as informações que se mostram 
necessárias (MOREIRA et. al., 2006). Claramente as campanhas governamentais não enfocam as necessidades 
aqui expostas, onde a falta de informação, medos e preconceitos não podem ser atendidos por campanhas de 
convocação.Das seis (48,8%) meninas que responderam não haver necessidade de usar camisinha após 
imunização contra o HPV, quatro (28,5%) disseram que não é necessário usar a camisinha pois a vacina de HPV 
evita a infecção do vírus da AIDS, tornando assim seu uso desnecessário, logo a camisinha é recomendada apenas 
para evitar a gravidez. Por outro lado, duas (14,2%) afirmaram que seu uso é desnecessário para evitar DSTs, pois 
uma vez vacinado o indivíduo adquire imunidade contra o vírus do HPV o que torna desnecessário o uso da 
camisinha.Trata-se de um resultado alarmante, porém não foram encontrados estudos que avaliem o impacto da 
vacinação no uso da camisinha. Uma das hipóteses para esses dados é que as campanhas para uso de 
preservativo são voltadas principalmente para as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente voltadas 
para HIV, uma vez que existe uma confusão entre HIV e HPV, seu uso perdeu a importância para aquelas que 
confundiam. A intenção de abstenção manifesta à vacina ficou um pouco acima se comparada com um estudo 
realizado por Fregnani et.al. (2013) na cidade de Barretos, onde apenas 8% não imunizou-se contra 14,2% do 
presente estudo. Essa constatação pode ser parcialmente explicada pois aqui avaliou-se as já imunizadas e as que 
tinham intenção de imunizar-se, enquanto em Barretos foi medido a cobertura vacinal de fato.Das participantes que 
não foram imunizadas e não pretendem tomar a vacina, uma (7,1%) apontou como motivo para a recusa o medo 
das reações da vacina, o medo de agulhas e a abstenção mesmo sabendo dos benefícios que a imunização 
poderia trazer.Um dos motivos para abstenção manifesta da vacina, foi o medo da agulha e das possíveis reações 
da vacina, que é confirmada pela literatura, mesmo com uma população diferente, no caso dos idosos em relação à 
vacina da gripe. Apresentaram como principal causa para abstenção o medo da agulha e da reação a vacina. O 
que pode indicar que esse medo não é devido à pouca idade, se não houver uma intervenção esse grupo 
possivelmente não tomará esta e outras vacinas (GOMES et. al., 2012).Outro dado que chama bastante atenção foi 
que uma adolescente (7,1%) respondeu que seus pais ou responsáveis não deixaram tomar a vacina uma vez que 
são religiosos, e ela pretende não iniciar vida sexual antes do casamento, não tendo assim necessidade de tomar a 
vacina.Esse motivo de abstenção é relacionado à atividade sexual não iniciada pela jovem e religiosidade, também 
encontramos estudos que colocam esse tema como barreira para a vacina, pois o HPV é relacionado com a 
promiscuidade. Embora haja uma alta prevalência de infecção pelo vírus mesmo com apenas um parceiro sexual 
(ALVES, 2003). Das que tomaram ou tomariam a vacina e optaram por escrever a sua opinião acerca da vacina 
disseram: “Acho que todos deveriam tomar, pois ajuda a prevenir doenças”. Aluna3“Quando teve a vacinação na 
minha escola minha mãe havia autorizado, porém eu ainda tinha 10 anos de idade”. Aluna4 Entre as questões 
de definição do HPV, relação com o câncer do colo do útero, sintomas e a necessidade de continuar utilizando 
camisinha após a vacina; a média de acertos foi de 53,3% do questionário, a moda de 75% de aproveitamento, 
mediana de 62,5% e desvio padrão de 37,5%. A média de acertos às perguntas do questionário das participantes 
que não tomar 
 

Conclusão 
Ficou claro o baixo conhecimento sobre HPV e sua imunização, tanto das jovens, alvo da vacinação, como de 
adultos no geral. Parcialmente explicado por falta de efetividade das campanhas governamentais, que tem como 
objetivo fazer apenas uma convocação e não transmitir conhecimento. O pouco conhecimento é transmitido 
incorretamente e em grande parte das vezes pela via errada.Percebeu-se que o medo de agulha e das reações da 
vacina existe apesar de ser pequeno, e não difere de outras vacinas como a da gripe, por exemplo, muito por conta 
do histórico de medo e da baixa confiança em novos imunobiológicos, o que se tornou uma barreira cultural. A 
vacina do HPV tem causado muita polêmica, relacionando a prevenção de doenças sexuais com a promiscuidade. 
Apesar de estatisticamente baixo, esse preconceito existe, se tornando uma barreira ao sucesso da vacinação não 
encontrado em outras vacinas.Um resultado alarmante foi o fato de praticamente metade das jovens pesquisadas 
não reconhecerem a importância do uso do preservativo de barreira, mesmo após a imunização contra HPV. 
Identificou-se a necessidade de realizar mais pesquisas nesse sentido, para avaliar o impacto da imunização no 
uso do preservativo.Diante do exposto, detectou-se a necessidade de intervenções de educação em saúde, e 
aprimoramento dos meios de comunicação entre governo e público alvo, diminuindo assim riscos de interpretações 
errôneas. Uma aproximação das unidades básicas, levando não apenas as vacinas, mas também o conhecimento 
necessário. O estudo encontrou limitações na amostra devido à baixa adesão de participantes na pesquisa. O 
principal fator limitante era o consentimento dos pais ou responsáveis para que as adolescentes pudessem 
participar do estudo. O fato de o público alvo ser bastante jovem, o estudo ter como tema uma DST relacionada à 
promiscuidade e até a polêmica de reações adversas da vacina circulada na mídia; são hipóteses que atribuímos 
para a baixa adesão.Há necessidade de realizar estudos futuros com amostras maiores e avaliando diversas 
populações para se obter respostas mais conclusivas. 
 
Palavras-chave: Papilomavírus Humano; Vacina; Saúde do adolescente; Programas de Imunização. 
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Introdução 
Os Centros Especializados no tratamento de distúrbios relacionados às bebidas alcoólicas, também conhecidos 
como Alcoólicos Anônimos, iniciaram em 1935, em Akron (Ohio, EUA). A irmandade foi criada por dois homens que 
tiveram seu passado marcado pelo constante estado de embriaguez e posterior vitória contra o vício. O primeiro foi 
Bill, um corretor da bolsa de Nova Iorque, que deixou o uso do álcool e vinha mantendo a sua sobriedade por um 
longo período, graças às reuniões que pregavam valores na vida diária. Os encontros não visavam propriamente à 
cura do alcoolismo, mas tinha grande valor, e preconizavam o autocontrole e uma vida espiritualizada. Logo após, 
foi o Dr. Bob, um cirurgião que também enfrentava problemas devido a distúrbios relacionados às bebidas 
alcoólicas, que conheceu Bill, encontrando nele a motivação para manter sua sobriedade e nunca mais beber. 
Ambos iniciaram o trabalho de conscientização destinado aos alcoolistas e como consequência de seus esforços, 
conseguiam que as pessoas deixassem o vício. A partir daí esses homens se uniram e criaram o primeiro Grupo de 
Apoio, desde então outros grupos foram criados em outros países, obtendo cada vez mais sucesso no seu objetivo 
(CAMPOS, 2004). O primeiro livro da Irmandade, publicado em 1939, foi escrito por Bill, expondo sua filosofia e 
seus métodos, que atualmente são conhecidos como &#147; os doze passos de recuperação pregados pelos 
Alcoólicos Anônimos”. É preciso lembrar que nos dias atuais o “Alcoólicos Anônimos” é uma Irmandade Mundial, 
com métodos que são utilizados que conseguem superar grande parte das barreiras de raça, credo e idioma 
(CAMPOS, 2004). A Reunião de Serviço Mundial foi realizada pela primeira vez em 1969, e vem ocorrendo a cada 
dois anos desde 1972, alternando sua sede entre Nova Iorque e cidades de outros países (CAMPOS, 2004).No 
trabalho de Andrade e Silveira (2010), os estudos comprovaram que 52% dos brasileiros admitem o consumo de 
bebida alcoólica pelo menos uma vez no período de um ano, e o restante da população (48%) encontra-se 
abstinente.O uso disfuncional de alcoólicos é um grande problema para a saúde pública, constituindo-se em causa 
estimada de aproximadamente 4,5% das incapacidades, 3,8% (ou 2,5 milhões) do total de mortes no mundo em 
2004. É o maior fator de risco de diversas patologias, entre essas a doença hepática alcoólica cujo espectro varia 
da esteatose, a hepatite e cirrose. (BRASIL, 2004). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), que 
elaborou uma avaliação por escala de 1 a 5 pontos para a classificação dos prejuízos à saúde atribuídos ao uso 
disfuncional de álcool, o Brasil obteve o nível 3 no ano de 2004. Nesse mesmo ano, a taxa de mortalidade por 
cirrose hepática alcoólica na população brasileira acima de 15 anos de idade foi de 24,4 por 100.000 para 
habitantes do sexo masculino e 4,7 para a feminina (BRASIL, 2004).Estima-se ainda que no Brasil, em 2004, o 
álcool foi a droga mais consumida nas 108 cidades com mais de 200 mil habitantes do país, com prevalência de 
uso na vida de 74,6% deles, e com um quadro de 12,3% de dependentes, superando a prevalência de 10,1% de 
tabagistas, o que representa cerca de cinco milhões e oitocentas mil pessoas que apresentaram sinais e sintomas 
característicos do alcoolismo (BRASIL, 2004).Além do prejuízo orgânico do paciente, é observada a consonância a 
atos violentos e ainda, descontrole psíquico em determinadas situações induzindo à agressividade, afetando 
negativamente os familiares dos pacientes. Na busca por meio de tratamento, muitos dependentes se deparam 
diretamente com as situações de maus tratos, e nem sempre a terapêutica por meio de grupos de autoajuda é o 
escolhido, sendo necessário o uso de uma variedade de fármacos existentes (ANDRADE, SILVEIRA, 2010).Diante 
dessa situação, assim como para outras condições de saúde estigmatizadas, muitos usuários ou dependentes de 
álcool e outras drogas, que poderiam se beneficiar da rede de serviços de saúde, não buscam quaisquer serviços, 
ou quando buscam não cumprem o tratamento da maneira proposta para evitar os danos associados ao rótulo de 
dependente químico.É fundamental demonstrar a importância dos centros especializados no tratamento de 
distúrbios relacionados às bebidas alcoólicas na modificação comportamental dos pacientes alcoolistas.Este estudo 
reflete a importância dos centros especializados em alcoolismo paralelamente aos tratamentos medicamentosos na 
terapêutica dos alcoolistas. A preferência pelo tema veio da vivência prática, que consequentemente despertou o 
interesse de conhecer o trabalho dos grupos de autoajuda e sua eficácia no restabelecimento da integridade física 
e moral dos alcoolistas.Segundo Rangé Mariatt (2008), o alcoolismo não tem cura, pelo fato de o álcool ser um 
causador de dependência, assim como o uso de outras substâncias ilícitas. Desta forma, o grande problema é a 
conscientização do usuário de que ele é um dependente, e ainda, o incentivo do consumo do álcool pela mídia, por 
meio de propagandas feitas por grandes empresas do ramo. A doença causada pelo álcool gera grande 
preocupação para o sistema de saúde, já que a estimativa do número de dependentes alcança entre 10% a 15% da 
população mundial (CAMPOS, 2004). Segundo Simon (1974), os Alcoólicos Anônimos têm se demonstrado de 
grande valia no auxílio da recuperação de dependentes. Dados estatísticos apresentam que, dentre o total de 
recuperados, as mulheres correspondem a 35% e os jovens com idade inferior a 21 anos a 5%. Sabendo que o 
alcoolismo é um problema de saúde pública, não podemos esquecer que instituições como os Alcoólicos Anônimos 
permitem a diminuição de gastos atribuídos a estes pacientes, além de prestar apoio aos familiares atingidos pelas 
consequências do vício. 

 
Objetivo 
Este trabalho tem como objetivo descrever a importância da assistência de enfermagem com o paciente alcoolista 
em fase terminal. 
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Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada a partir da revisão da literatura acerca do tema “Alcoolista: um 
estudo sobre o papel do enfermeiro com o paciente alcoolista”. A revisão ocorreu entre setembro e outubro de 
2015, as pesquisas e leituras foram realizadas por meio de busca de artigos e periódicos científicos, sendo 
selecionadas 25 fontes e utilizadas 18 no período de publicação de 2004 a 2015, sendo escolhidos por critério de 
inclusão utilizando os seguintes descritores: Alcoolismo, Tratamento, Epidemiologia, Alcoólicos Anônimos, 
Consumo, Vivencia do Profissional. Assim, fichamentos do material foram feitos dentre os de autoajuda, e toda a 
temática acerca do tema, como predisposição dos artigos selecionados, deu-se maior importância àqueles que 
relacionavam alcoolismo com grupos, tratamento, papel do enfermeiro no posicionamento diante do paciente. A 
abordagem do tema foi desenvolvida em dois capítulos, um falando sobre o álcool e seus efeitos, assim como as 
políticas públicas, no âmbito da detecção e prevenção da patologia. Em outro capítulo foi abordado o papel do 
Alcoólicos Anônimos (centros especializados na ajuda aos pacientes). 

 
Resultado 
O álcool é uma substancia que acompanha a humanidade desde a origem dos rituais religiosos, tendo também 
várias funções, como a utilização em medicações, perfumes e principalmente em bebidas alcoólicas. O alcoolismo 
é um sério problema de saúde pública, estima-se que 12,3 % da população Brasileira é dependente de álcool e a 
faixa etária dos maiores consumidores é de 18 a 24 anos (CEBRID, 2005).O consumo excessivo de bebidas 
alcoólicas pode resultar em uma serie de complicações como: surgimento de doenças, riscos de traumas causados 
por acidentes decorrentes do uso de bebidas alcoólicas e problemas no ambiente de trabalho (SCHIMIDT et al., 
2010).Os Alcoólicos Anônimos desempenham um papel importante na recuperação dos pacientes alcoolistas, 
sendo um recurso muito importante para aqueles que procuram tratamento (CAMPOS, 2004).No Brasil a 
assistência ao usuário de álcool deu início com o “Programa Nacional de Controle dos Problemas Relacionados 
com o consumo de Álcool”, onde a atenção a saúde se dirige especificamente para essa problemática, e com a 
participação de profissionais na área da saúde na assistência ao paciente alcoolista (SOUZA e SIQUEIRA, 2005). E 
neste cenário se encontra o Enfermeiro como um importante profissional na prevenção de doenças e proteção à 
saúde, na assistência ao paciente alcoolista e seus familiares, assim integrando uma equipe de multiprofissionais, 
que atende os dependentes de uma forma integral e assim podendo fazer a reinserção no âmbito social (SOUZA e 
SIQUEIRA, 2005).O alcoolismo representa uma condição de dependência pela compulsão do consumo de álcool 
de forma incontrolável e em grande volume, se tornando um potencializador de várias doenças. Os estudos 
realizados são instrumentos de extrema importância para de novos elementos na compreensão deste fenômeno e 
são relevantes para que os profissionais da área da saúde, inclusive os enfermeiros, pois se trata de um problema 
de saúde pública. Mas uma boa parte da sociedade ainda não reconhece o alcoolismo como sendo uma doença 
grave (SOUZA e SIQUEIRA, 2005). 

 
Conclusão 
O alcoolismo é um problema crônico, neurobiológico que está relacionado a uma variedade de problemas de saúde 
frequentemente levando à hospitalização de cuidados agudos e crônicos. É importante procurar formas de 
educação sobre o álcool e as drogas, é um papel que deve ser desempenhado pelos enfermeiros no contexto de 
sua prática clínica, bem como no seu ensino e pesquisa. É preciso investir na educação e na formação dos 
enfermeiros para ter uma visão ampla dos fenômenos relacionados com o abuso de álcool e drogas, incluindo 
política educacional e problemas de saúde, ligando esse conhecimento para as transformações sociais, 
econômicas e culturais das sociedades. Dada à magnitude dos danos associados ao uso de álcool, que está 
relacionada ao interesse da indústria de bebidas alcoólicas, sendo necessário o envolvimento de toda a sociedade, 
produzindo um controle social mais atuante e eficaz. Cabe à sociedade, também, entender que a diferença entre o 
beber socialmente e o abuso de álcool é muito pequena e que o alcoolista é um ser humano que necessita de ajuda 
e tratamento para se livrar do vício e não de julgamentos.  É preciso ressaltar que as consequências do abuso de 
drogas e alcoolismo afetam não apenas os indivíduos que utilizam dessas substâncias, mas também as suas 
famílias e amigos, assim também como o gasto de recursos na área da saúde e de várias empresas e governo. 
Embora muitos desses efeitos não possam ser quantificados, o custo econômico do abuso pode aumentar a 
necessidade de cuidados de saúde, levar à perda de produtividade, mortes prematuras, criminalidade e acidentes 
automobilísticos relacionados ao álcool e abuso de drogas. Sendo que, essas mortes, doenças e deficiências 
poderiam ser evitadas de acordo com as prevalências e incidências de casos. Percebe-se que o problema com o 
álcool tende a crescer por causa da aceitação ao consumo por parte da sociedade.  No entanto a população não 
lida bem com o abuso de bebidas alcoólicas.Estudos relacionados comprovam que a identificação precoce e uma 
avaliação clínica de um especialista, principalmente quando feita junto com a equipe de enfermagem, auxilia na 
obtenção de melhores resultados de recuperação, maior conforto para o paciente, assim diminuindo os custos do 
tratamento e diminuição das consequências da desintoxicação.É importante dizer que novos estudos estão sendo 
realizados sobre as atitudes e conhecimento do enfermeiro em relação ao abuso de álcool, visto que foram 
identificados poucos estudos a esse assunto. 
 

Palavras-chave: Alcoolismo, Epidemiologia, Alcoólicos Anônimos, Consumo, Vivencia do Profissional. 
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Introdução 
Um pré-natal de qualidade deve compreender toda a gravidez, trabalho de parto, o parto e o período neonatal, 
independente do local onde a puérpera tenha buscado atendimento (ALMEIDA et al., 2008). Segundo Stella et al. 
(2009), o parto prematuro pode ser elucidado como o parto que acontece antes de 37 semanas de gestação, e 
revelando o principal fator de morbimortalidade ao redor do mundo, sendo considerado até hoje como um grave 
problema obstétrico.Um estudo realizado no ano de 2010 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil está 
na listagem dos dez países com maior taxa de partos prematuros. Foi registrado que mundialmente, 15 milhões de 
bebês nascem todos os anos de forma prematura, e mais de 1 milhão destes, morrem dias após o parto, 
evidenciando que a prematuridade é a segunda maior causa de morte em crianças com idade inferior a cinco anos, 
ficando atrás apenas da pneumonia. Destas mortes, segundo o estudo, 75% poderiam ter sido evitadas com a 
prática de medidas simples, como por exemplo, a administração de antibióticos evitando o agravamento de 
infecções (BRASIL, 2012). Para verificar os principais fatores de risco para a morte materna e do período gravídico 
puerperal, foram instituídas diversas práticas assistenciais na assistência pré-natal, garantindo assim maior 
qualidade do atendimento (CORRÊA et al., 2013). O principal objetivo desta assistência é diminuir tanto a 
morbimortalidade da gestante como a do RN. Uma das principais causas da mortalidade infantil se dá devido a 
gestação ser no período da adolescência, ou seja, com idade inferior a 20 anos (RIBEIRO, 2009). O Programa de 
Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), instaurado pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS 
nº 569/2000 foi criado no intuito de reduzir as taxas de mortalidade materna, peri e neonatal, além de ampliar a 
cobertura e acesso. Especificando normas mínimas para melhorar a qualidade da assistência como por exemplo, a 
identificação precoce das gestantes para que se inicie as consultas no primeiro trimestre de gravidez, o número 
mínimo de 6 consultas durante o pré-natal, uma consulta puerperal, caracterizada por até 42º dias após a data do 
parto, realização de exames laboratoriais básicos, e fornecimento de medidas e atividades educativas para as 
gestantes (BRASIL, 2011). A prevenção da gravidez de alto risco e do parto prematuro tem sido alvo de diversos 
estudos no campo da obstetrícia objetivando identificar quais aspectos tem mais influência durante a gestação, e 
tendo desfecho de prematuridade. Com isso, as indagações surgem sobre a qualidade da assistência prestada à 
gestante e ao RN, pois mesmo com todo o aparato de informações ainda assim prevalece alto o índice de partos 
prematuros no Brasil. Avaliar o desfecho do parto é avaliar a assistência à saúde em todos os seus níveis. 
 

Objetivo 
Avaliar os resultados puerperais na assistência aos partos prematuros, após acompanhamento pré-natal na rede de 
saúde básica, na região sul da cidade de São Paulo, precisamente no distrito do Capão Redondo no ano de 2013. 
 

Metodologia 
O delineamento do estudo é quantitativo descritivo retrospectivo, sobre a avaliação dos desfechos puerperais do 
Pré-Natal na assistência aos partos prematuros, mantendo como foco os RN, localizados na região Sul da cidade 
de São Paulo, precisamente no distrito do Capão Redondo no ano de 2013. 
 

Resultado 
O presente estudo envolveu prontuários de 122 gestantes devidamente cadastradas nas Unidades Básicas de 
Saúde do distrito do Capão Redondo, região Sul de São Paulo, que tiveram desfechos de partos com idade 
gestacional menor do que 37 semanas no ano de 2013. Pôde-se observar que a média de idade foi de 20-29 anos, 
a cor predominante foi parda com 45,08%. As adolescentes foram representadas em 25,40% da população 
estudada, e apenas 1,63% possuíam idade superior a 40 anos. Mais da metade da população, 54,91% não 
trabalhavam fora de casa. Dentre as que trabalhavam (37,70%), 24,79% apresentaram jornada de trabalho de 8 
horas por dia e 6,55% exerciam uma carga diária superior a 9 horas. 42,62% eram solteiras, sendo 31,96% 
morando com familiares sem companheiro, e 31,14% convivendo com familiares e filhos. Com essa mudança no 
âmbito familiar com o passar dos anos, sendo estimulado pelas condições socioeconômicas e culturais, 
independente da formação familiar, deve-se constantemente focar na importância do apoio familiar durante toda a 
gestação.Um estudo realizado por Hass, et al. (2013), por registrou que as mulheres que tem companheiro fixo 
apresentam maior adesão e, portanto, realizam mais acompanhamento pré-natal do que as que não tem.  Esse 
estudo teve como escolaridade predominante o 2º Grau Completo com 40,16% da população. Um pouco menor em 
comparação a Santos et al. (2012) numa maternidade pública no Nordeste, apresentando 51,8%. Em outros 
estudos pudemos observar que a maior porcentagem de escolaridade equivalia ao Ensino Fundamental Incompleto 
como registrado por Costa GD et al. (2009), com 63,6% em um município de Teixeiras, MG. O Ensino Superior 
Completo equivaleu a 2,45% da população. Não foi registrada nenhuma gestante analfabeta, tendo apenas 17,21% 
das gestantes com 1º Grau Incompleto, sendo o nível mais baixo de escolaridade registrado.Observou-se que os 
prontuários de acompanhamento pré-natal apresentavam ausência de informações importantes, um exemplo disso 
é que no requisito “Pessoas convivendo com esta renda”, 55,73% estavam sem essa informação registrada. 
19,67% das gestantes apresentavam 3 ou 4 pessoas convivendo com essa renda. 
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A falta de informações nos prontuários de acompanhamentos de pré-natal gera muita preocupação, pois segundo 
Soares et al. (2009), todos os fatores tanto sociodemográficos como sociais podem influenciar diretamente no 
período gestacional positivamente, ou como representado neste estudo, negativamente.Com relação a primeira 
consulta de acolhimento para realização do pré-natal, 71,31% compareceram a UBS ainda no 1º trimestre de 
gestação. Isso mostra uma boa adesão ao pré-natal acarretando benefícios para a saúde da mulher e 
principalmente do RN, também evidenciado em Porto alegre por Hass et al. (2013) com o índice de 84,2% de 
adesão.Durante toda a gestação foi observado que 50% das gestantes realizaram o número mínimo de consultas 
preconizado pelo Ministério da saúde a partir de 2005 a quantidade entre 6 a 9 consultas. E 9,83% realizaram de 10 
a 12 consultas, um número maior que o preconizado.Esse resultado foi muito positivo se comparado com a atenção 
pré-natal em Cuiabá-MT no mesmo ano, 2013, com apenas 31,2% (CORRÊA et al., 2013). Segundo Kilsztajn et al. 
(2003), quanto maior for a frequência no atendimento pré-natal, ou seja, quanto maior o número de consultas e 
melhoria no acesso em especial para o grupo de gravidez de risco, menor será o número de prematuros, baixo 
peso ao nascimento e morbimortalidade neonatal. Observou-se que 31,14% das gestantes, não realizaram 
nenhuma consulta no 1º trimestre de gestação. 8,19% não realizaram nenhuma consulta no 2º trimestre, e 9,83% 
não realizaram nenhuma consulta de pré-natal do 3º trimestre de gestação. Com relação a idade gestacional na 
última consulta, 18,85% apresentavam-se no segundo trimestre de gestação, e 1,63% no primeiro trimestre. A 
prevalência da idade gestacional foi de 36 semanas, ou seja, 40,98%. Segundo Nascimento et al. (2012), há uma 
forte ligação entre idade gestacional e óbitos neonatais, sendo evidenciado que 33,3% dos óbitos neonatais 
aconteceram em RN que apresentavam 37 semanas ou mais. Já os RN nascidos abaixo de 37 semanas 
demonstraram um aumento do número de óbitos para 66,7%. Ou seja, quanto menor for a idade gestacional mais 
risco de vida esse RN terá.Analisando o nascimento do RN pudemos observar que 96,09% foram caracterizados 
por nascidos vivos, evidenciando uma boa cobertura e qualidade da assistência pré-natal e 3,12% caracterizado 
com Natimorto, ou seja 4 casos. A Idade Gestacional que mais predominou neste estudo no momento do parto com 
90,62% foi de 29 a 36 semanas, corroborando com os achados de Freitas et al., 2012 em Viçosa-MG que 
apresentou de 32,5 a 36,5 semanas. Quanto ao peso, 39,84% dos RN apresentaram peso entre 2,000-2,499Kg, e 
apenas 5,46% apresentaram peso de 0,630Kg-0,999Kg. Segundo Azenha et al. (2008) o peso do RN no 
nascimento é de fundamental importância para influenciar positiva ou negativamente a morbimortalidade 
neonatal.Analisando a variável de Apgar no 1º minuto, observamos que 62,5% apresentaram Apgar de 8-10. 
Apenas um RN apresentou Apgar de 0-3 que indicou nascimento em estado grave, sendo representado por 0,78%. 
Após o 5º minuto, foi observado um aumento no índice de Apgar na escala de numeração de 8-10 para 76,56%, e 
apenas 1,56% ocupavam colocação de Apgar com numeração de 4-6.No Prontuário de Acompanhamento da 
Gestação da Mãe Paulistana, utilizado neste estudo para o levantamento do banco de dados, continha uma variável 
de observações a respeito de condutas e/ou complicações do estado da gestante ou do recém-nascido no 
momento ou após seu nascimento. Mesmo com 85,15% dos prontuários não apresentarem nenhum tipo de 
informação nesse campo, o que dificultou o estudo, pudemos observar alguns resultados descritos abaixo: 
observamos que 0,78%, ou seja, um RN apresentou sequelas da Doença Hipertensiva Específica da Gestação 
(DHEG). Quatro recém-nascidos (3,12%), apresentaram doenças ou complicações respiratórias.Houveram 4 óbitos 
de RN registrados, e um caso sem registro algum sobre seu nascimento. Considerando esse ponto, contamos no 
total 5 óbitos, sendo representado por 3,90% da amostra. Um número consideravelmente baixo, se comparado ao 
número de óbitos registrados por Freitas et al. (2012) em um hospital de Viçosa-MG com 11,7%. Com relação a 
caracterização do óbito, observamos que a média da idade materna nesse caso foi de 29,4 anos, apresentando a 
idade de 21 anos a gestante mais jovem e a que apresentou a idade mais elevada de 41 anos. A média de número 
de consultas foi de 4,2, sendo o menor número de 2 consultas de pré-natal. No tocante à Idade Gestacional (IG) em 
que ocorreu o nascimento do RN, a média apresentada foi de 27,6 semanas. Sendo 2 RN apresentando a IG de 26 
semanas equivalendo a idade mais baixa e 33 semanas para o RN apresentando a idade mais alta dos que foram 
levados ao óbito.Com relação ao índice de Apgar não havia nenhum registro sobre esse ponto. Algumas condições 
que podem influenciar e resultar na mortalidade neonatal estão ligadas ao extremo baixo peso no nascimento, às 
condições e aos determinantes sociais durante a gestação e durante o parto, menos de 37 semanas de idade 
gestacional, a negligência em não realizar o pré-natal de qualidade, e alguns aspectos relacionados a mãe, como a 
gravidez na adolescência, falecimento de filho na gravidez anterior (MELLO-JORGE, LAURENTI, GOTLIEB, 
2007).Houve um episódio de RN prematuro sindrômico apresentando 36 semanas, índice de Apgar de 9 tanto no 1º 
quanto no 5º minuto, baixo peso de 2,395Kg, porém no prontuário de acompanhamento pré-natal não houve 
qualquer informação sobre a síndrome específica que ele apresentava. Das 122 gestantes deste estudo, 5 
apresentaram estilo de vida desordenado sendo usuárias de drogas acarretando em abando ou de maneira faltosa.  
 

Conclusão 
Este estudo demonstrou como é de fundamental importância a atuação do enfermeiro no acompanhamento pré-
natal logo nas primeiras semanas de gestação, até o momento do parto, como forma de prevenção à gravidez de 
risco e à prematuridade ou até mesmo o óbito fetal, todos os fatores que levaram ao risco gestacional e à 
prematuridade poderiam ser evitados se houvesse mais atenção aos detalhes considerados irrelevantes por 
profissionais da saúde no momento da consulta pré-natal. O principal problema encontrado para realização de 
futuras pesquisas, é a falta de um bom preenchimento dos formulários durante o pré-natal e após o parto, pois 
foram omitidos dados altamente relevantes. Se todos os itens estivessem completos, os resultados deste estudo 
poderiam ter demonstrado valores bem diferentes. 
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Introdução 
O planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais e está amparado pela Constituição Federal, e é 
atualmente foco de um dos principais programas na área da saúde, o Programa de Saúde da Família (PSF).  A 
criação do PSF e a do planejamento familiar como parte de suas ações demonstram que a saúde da família é umas 
das prioridades para a saúde pública, o que revela ser um indicativo de que o governo compreende a importância 
da família como sistema (BRASIL 2004). A informação adequada em planejamento familiar é de fundamental 
importância, pois possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer escolhas 
com autonomia. Deve abranger orientações sobre métodos, assim como saúde sexual e reprodutiva (MOURA 
2003). 
 

Objetivo 
Descrever as práticas de planejamento familiar nos ciclos de vida da população brasileira, com ênfase na atenção 
primaria à saúde. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão bibliográfica narrativa. A coleta de dados foi realizada via internet no dia 27 de 
setembro de 2015 na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os descritores “Planejamento Familiar” e 
“Atenção Primária a Saúde” padronizado no DECS (Descritores em Ciências da Saúde). Obteve-se, 1.961 artigos. 
Os critérios de inclusão, que foram utilizados para seleção dos artigos a serem utilizados nessa revisão, foram: 
publicações feitas nos últimos 15 anos, estar nos idiomas português, inglês e espanhol, o assunto principal 
responder aos objetivos dessa pesquisa, texto completo disponível e estar nas bases de dados LILACS e 
MEDLLINE, foram descartados 294 artigos por não corresponder aos objetivos da pesquisa, restando 06 artigos, os 
quais foram selecionados para revisão. Aos 06 artigos selecionados na BVS, foram acrescentados 07 artigos do 
Google acadêmico e o Manual de Assistência em planejamento familiar. Os resultados foram explorados por 
categorias: data de publicação, local da publicação e tema ênfase do estudo. Em seguida foram elaborados dois 
fluxogramas com pequenos resumos da busca dos artigos para melhor compreensão. 
 

Resultado 
O planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais e está amparado pela Constituição Federal, em 
seu artigo 226, parágrafo 7º, e pela Lei 9.263, de 1996 que o regulamenta (BRASIL, 2002). O planejamento familiar 
foi construído historicamente como aplicação de métodos para controlar o número de filhos por famílias 
(CARVALHO et.al., 2005, CARVALHO et. Al, 2001).  Entretanto, quais os critérios utilizados por um casal para 
definir o número de filhos? Alguns estudos evidenciam que o critério econômico tem sido bastante utilizado. As 
famílias avaliam a renda e tentam “intuir” o número de filhos compatível. É possível perceber que o princípio da 
sustentabilidade familiar está presente (LAM et al., 2004). Este programa abrange a participação não só de 
mulheres como também homens e adolescentes, apesar de a maioria das vezes as mulheres irem sozinhas para o 
grupo do planejamento familiar. As causas para as restrições nas ações do Programa de Saúde da Família são 
discutidas por diferentes pesquisadores, e as hipóteses mais frequentemente convergentes são problemas com o 
processo informativo e pouco acesso aos métodos anticoncepcionais (MOURA, 2004; OSIS et al., 2006). O 
Planejamento Familiar propõe medidas de informação, prevenção e promoção a saúde, e dentre elas a mais 
discutidas são os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos são a única forma segura de impedir uma 
gravidez indesejada, e a camisinha, além de funcionar como contraceptivos de barreira, evitar as doenças 
sexualmente transmissíveis, por isso não pode ser dispensada nunca, mesmo por casais estáveis (BRASIL, 
2002).Segundo pesquisa realizada pelo IBGE (BRASIL, 2013), entre os meios comuns de anticoncepção reversível 
estão métodos naturais de planejamento familiar, anticoncepcionais ou dispositivos anticoncepcionais (tabela, 
pílula, implantes, creme/óvulo, DIU, pílula do dia seguinte, contraceptivo injetável, entre outros). Apesar de estar 
definido na NOAS-SUS 2001 que as ações do planejamento familiar fazem parte da atenção básica e que estão 
entre as responsabilidades mínimas da gestão municipal em relação à saúde da mulher, muitos municípios não têm 
conseguido implantar e programar estratégias adequadas de fornecimento de anticoncepcionais para a população, 
de introdução do enfoque educativo e aconselhamento visando à escolha livre e informada, assim como garantir o 
acompanhamento das usuárias (BRASIL, 2004). No Brasil o índice de utilização de métodos contraceptivos está 
relacionado a idade da população feminina. Até os 30 anos, o método predominante é a pílula, após os 30 anos há 
um aumento do método da esterilização feminina que está relacionado com o número de filhos e em contrapartida 
diminui quando a mulher tem um maior grau de escolaridade. O uso de métodos contraceptivos masculinos 
aumentou nos últimos anos com o aparecimento da AIDS (VIEIRA et al., 2001).   Segundo Vieira et al., (2001) 
pode-se afirmar que o uso de contraceptivos no Brasil de 1986 a 1996 aumentou significativamente nas estatísticas 
apontando o aumento da esterilização feminina e esterilização masculina e a utilização do preservativo 
masculino.Em face do exposto, observa-se que as mulheres portadoras de transtorno mental têm direito aos 
serviços de atenção ao planejamento familiar, ofertado basicamente pelas equipes da Estratégia Saúde da Família, 
que respondem pela atenção básica no País (GUEDES et al., 2009).Assim, é importante alertar as mulheres 
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portadoras de transtorno mental e seus familiares sobre os riscos da violência sexual, orientando-as quanto à 
importância da vigilância e prevenção de exposições a situações suspeitas ou de risco e informando-as que tal fato 
é crime, devendo ser denunciado e o agressor, punido (MOURA et al., 2012). Diante do risco de violência sexual 
contra esse público, associado, muitas vezes, à autonomia prejudicada e, consequentemente, à gravidez não 
planejada, os métodos anticoncepcionais que independem do controle pessoal, como o DIU, injetáveis e 
laqueadura tubária, se tornam de primeira indicação. Todavia, o risco para doenças sexualmente transmissíveis é 
mantido (GUEDES et al., 2009).As opiniões da equipe CAPS quanto ao campo de atendimento em planejamento 
familiar das mulheres portadoras de transtorno mental foram polarizadas, pois parte defende que essas pacientes 
sejam atendidas na atenção básica, mas esse serviço é negado e os profissionais encontram-se despreparados 
para atender a esse público- -alvo; outros defendem que elas devem permanecer no CAPS, mas nesse local não 
são oferecidos os métodos anticoncepcionais, e quando está disponível o preservativo masculino se questiona 
sobre este ser oferecido, além da sobrecarga de trabalho desses profissionais (MOURA et al., 2012). Embora o 
planejamento familiar seja de responsabilidade das equipes da Estratégia Saúde da Família (atenção básica), o 
atendimento é pouco abrangente e pouco eficaz às mulheres portadoras de transtorno mental, devido à 
fragmentação do sistema de saúde, ou seja, os profissionais da atenção básica parecem pouco informados sobre 
as especificidades do planejamento familiar de mulheres com transtorno mental, e os profissionais do CAPS 
parecem pouco informados sobre as ações que devem estar ao alcance desse público-alvo (GUEDES et al., 2009). 
As mulheres são o público mais atingido no planejamento familiar, sendo que na maioria dos casos, a participação 
ao programa é uma decisão tomada por mães, futuras mães e donas de casa. Usuárias expressam e associam a 
importância do Planejamento Familiar à possibilidade de ter poucos filhos, o que favorece as chances de garantir-
lhe conforto, bem estar, educação e um futuro melhor; elas emitem a opinião de que o Planejamento Familiar ajuda 
a evitar o “sofrimento” causado pelas necessidades básicas insatisfeitas, principalmente relacionadas à escassez 
de alimentação, uma vez que oferece condições para se ter menos filhos; outras comentam a respeito de não expor 
os filhos à violência que a sociedade enfrenta atualmente e fazem referência à prevenção de riscos à saúde 
materna (MOURA et al., 2004). Com isso, tais mulheres ficarão suscetíveis a uma gravidez não planejada e, 
consequentemente, às questões que envolvem a relação da gravidez/maternidade e o transtorno mental, como a 
teratogenicidades de alguns psicotrópicos, que quando não utilizados podem ocasionar surtos psiquiátricos; a 
autonomia prejudicada e as possíveis internações psiquiátricas, que podem causar prejuízo no cuidado dos filhos 
(Guedes et al., 2009). Considerando a ação educativa como um processo de dinâmico e continuo é importante que 
os profissionais de saúde se empenhe em bem informar aos usuários para que conheçam todas as alternativas de 
anticoncepção e possam participar ativamente da escolha do método (BRASIL, 2002).Dependendo do tipo de 
transtorno mental, as mulheres podem ter algum déficit de atenção e cognição, tendo dificuldade para apreender as 
informações necessárias à tomada de decisão e autonomia para a prática anticoncepcional adequada. Portanto, 
obter uma relação de confiança com a paciente é crucial na promoção do cuidado em planejamento familiar. 
Considerando-se que essas mulheres são portadoras de agravos que podem comprometer sua autonomia, é 
imprescindível uma atenção individualizada, envolvendo o companheiro e outro familiar significativo na tomada de 
decisão, tratando a relação gravidez, transtorno mental, embora delicada, como um direito sexual e reprodutivo 
dessa população (Guedes et al., 2009). 
 

Conclusão 
Portanto, concluímos que a importância do planejamento familiar é primordial, assim, que a formação profissional 
proporcione o desenvolvimento de habilidades para a oferta de informação adequada em planejamento familiar, de 
modo a atender as necessidades dos clientes, sob a perspectiva dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como a 
atualização contínua, pois possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer 
escolhas com autonomia. Faz-se necessária, uma assistência em planejamento familiar que inclua os homens nas 
orientações sobre saúde sexual e reprodutiva e que viabilize a inserção destes em espaços de atenção à saúde, 
como o pré-natal, a puericultura e a realização de grupos de planejamento familiar em horários alternativos para 
que o casal possa participar. 
 
Palavras-chave: Planejamento Familiar; Atenção Primária a Saúde, enfermagem. 
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Introdução 
Entre as vítimas fatais e não fatais decorrente dos acidentes de trânsito as mulheres morrem menos em 
comparação aos homens, entre os homens o consumo de bebida alcoólica é a principal causa de morbimortalidade 
e lesões a outras pessoas (MONTEIRO, 2005). Os acidentes domésticos são fatores de risco a saúde devido à alta 
frequência por quedas intoxicações, afogamentos e queimaduras em crianças e idosos que apesar da 
sobrevivência física, resulta em “morte social” (CRUZ et al., 2011). É de responsabilidade do estado e da sociedade 
investir em prevenção e promoção. O objetivo deste estudo é investigar a prevalência de acidentes de trânsito e 
domésticos no Brasil, abordando suas causas e destacando formas de prevenção. 
 

Objetivo 
Relatar como a imprudência é a principal causa de acidentes de trânsito e o que ocasionam acidentes domésticos 
envolvendo crianças e idosos e como evitá-los. 

 
Metodologia 
Tipo de Pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa.  Coleta de Dados. Os artigos foram selecionados a 
partir do banco de dados científicos BVS (biblioteca virtual em saúde) e documentos oficiais do ministério da saúde, 
a procura de evidencias cientificas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 11 de setembro de 2015 
até o dia 16 de outubro de 2015. Os descritores foram utilizados conforme o Decs (Descritores de ciências da 
saúde), sendo crianças e adolescentes, mulheres, homens e idosos, associados pela expressão “AND” com os 
descritores prevenção de acidentes, acidentes domésticos, acidentes de trânsito e promoção de saúde em 
acidentes. Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão utilizados foram artigos com recorte temporal de cinco 
anos (2010- 2015), idiomas (português, inglês e espanhol) e país de afiliação Brasil.   Organização e Análise dos 
Dados. Os 16 artigos selecionas foram lidos, analisados e os resultados encontrados foram colocados em forma de 
tabelas.         
 

Resultados e Discussões   
Foram encontrados 1.968 artigos em toda a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), selecionados 16 artigos que 
atenderam aos critérios de inclusão após serem aplicados os filtros ano (2010-2015), idioma (inglês, português e 
espanhol) e país de afiliação Brasil.O primeiro filtro aplicado foi o ano (2010- 2015) sendo contabilizados 315 
artigos e nenhum deles foram excluídos, por estarem nos parâmetros conceituais estabelecidos de recorte temporal 
de cinco anos. Os relacionados com o filtro idioma foram selecionados 237 artigos. Os relacionados com o filtro 
país de afiliação Brasil, foram selecionados 54 artigos. Dos quais foram selecionados 16 artigos minuciosamente 
explorados para o desenvolvimento do trabalho cientifico. 
 

Resultado 
Acidentes Domésticos em Criança e Adolescentes.  Os acidentes domésticos encontram-se como um dos 
principais motivos de óbitos em crianças nas faixas etárias entre 0 a 12 anos, e geralmente estão relacionados a 
quedas, queimaduras, ingestão de produtos de limpeza, acidentes com objetos perfuro cortantes (como facas, 
garfos, tesouras), choque por tomadas desprotegidas e afogamento (BIVANCO et al. 2013). De acordo com 
GIMENES et al.,2009 a queimadura representa uma das maiores causas de morte entre a população infantil, isto 
porque as crianças estão mais vulneráveis, desconhecendo os riscos e danos que pode lhe causar. 
Aproximadamente 86% dos casos de queimaduras foram acidentais e 23% ocorreram em ambiente domiciliar, por 
isso, é necessário preconizar a segurança no domicilio. Outra causa e a ingestão de produtos tóxicos, segundo 
Anvisa os produtos de saneamento, anteriormente denominados agentes domisanitários, são “substâncias ou 
preparações destinadas à aplicação em objetos, tecidos, superfícies inanimadas e ambientes, com finalidade de 
limpeza, desinfecção, desinfestação, sanitização, desodorização e odorização. Dentre os produtos saneantes, 
merecem destaque os que contêm substâncias cáusticas, por causarem lesões graves no trato digestório, podendo 
levar a um risco aumentado para o desenvolvimento de câncer do esôfago (KAY M.W.R., 2009).   Acidentes 
Domésticos em Mulheres   No Brasil, a ocupação mais comum entre as mulheres é o emprego em serviços 
domésticos, que representa cerca de 19,5% da participação feminina. Embora o emprego em atividades 
domésticas tem sido uma das atividades em maior escala que envolvem as mulheres, são poucos as atenções 
voltadas a saúde dessas trabalhadoras, isso explica a incidência anual de 33,79/1.000 acidentes de trabalho não 
fatais (CHANEY et al., 1993). Entre as empregadas domésticas o risco de acidente aumenta com o tempo de 
trabalho, medido pela duração da jornada diária ou semanal, causando lesões que apesar de não causar 
incapacidade permanente, leva ao afastamento das atividades por cerca de duas semanas ou mais (VILMA et al., 
2003). Os acidentes mais comuns entre os trabalhos domésticos são as quedas seguidas por queimaduras. As 
quedas ocorrem em lugares que não condiz com a altura ou por estarem exaustas. O motivo da queimadura é por 
preparar a alimentação dos patrões e ficar expostas aos fatores de risco que as cercam como por exemplo: água 
quente (VILMA et al., 2003). Mesmo com a frequência elevada de acidentes e tornando-se um problema de saúde 
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pública são poucas as intervenções feitas para melhorar a saúde dessas trabalhadoras, pois a profissão sofre o 
preconceito e discriminação de como surgiu e de quem realizava essas atividades (VILMA et al., 2003).   Acidentes 
Domésticos em Homens. Os homens são as maiores vitimas das fatalidades que ocorrem tanto dentro quanto fora 
de casa. Os motivos que explicam essa prevalência são, provavelmente, culturais. Homens acabam condicionados 
desde cedo a brincadeiras perigosas, possuem maior dificuldade de identificar riscos e são resistentes a 
equipamentos de segurança. Aproximadamente, 58% dos 1.567 atendimentos emergenciais por acidentes 
domésticos são jovens de zero a vinte quatro anos do sexo masculino (LEONARDO et al.,2010). A falta do cuidado 
ao utilizar a churrasqueira, o fogão, acender velas ou cigarros estão entre as principais causas de internações por 
queimaduras ou exposição á fumaça.  O Balanço da Secretária da Saúde do Estado de São Paulo mostra que, em 
2011, foram duas mil pessoas e duzentas internações em hospitais, que resultam na morte de 120 pessoas, mais 
da metade das vítimas eram do sexo masculino (MILENA et al.,2012).  Acidentes Domésticos em Idosos   No 
Brasil, a população a partir de 60 anos, representa aproximadamente 10,8% residentes no país, o que corresponde 
a mais de 20 milhões e meio de indivíduos (IBGE; 2010). As causas externas são consideradas determinantes de 
morbimortalidade em idosos, representadas basicamente pelas quedas e acidentes de trânsito. As quedas por 
décadas, têm sido reconhecidas por profissionais de saúde como uma etiologia das lesões (SHIM et al., 2011). O 
impacto das lesões pode ser bastante severo e há evidências de alta mortalidades decorrentes dessas quedas, que 
perduram por um longo tempo (TINETTI, 1995). Além disso, mais da metade dos idosos que já tiveram um episódio 
de queda desenvolvem o medo de cair novamente (ptofobia), causando inatividade física, dificultando o equilíbrio e 
aumentando risco de novas quedas. Estudos mostram que acidentes relacionados a queda correspondem a 40% 
dos eventos que levam os idosos à institucionalização (TINETTE, 1997).   Acidentes de trânsito em Crianças em 
Adolescentes. Os acidentes de trânsito constituem um problema de saúde pública em virtude do grande impacto de 
morbidade e mortalidade, principalmente da população jovem do sexo masculino. O Brasil está entre os dez países 
que concentram mais de 60% dos óbitos por acidentes de trânsito com os infratores sendo jovens de 15 a 29 anos, 
sobretudo, do sexo masculino (OMS, 2009). Um outro aspecto a ser observado é a utilização adequada do assento 
de segurança infantil. Quando adequadamente utilizados, reduzem em 71% as chances de mortes (WINSTON et 
al., 2000).   Desde setembro de 2010, vigora no Brasil a Resolução 277/08 do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN). Tal resolução representou avanço legal, pois a partir dela regulamentou-se a utilização de Assento 
infantil no país, estabelecendo critérios de utilização em função da idade da criança para diminuir os óbitos ou 
ferimentos das mesmas.   Acidentes Domésticos em Mulheres. As mulheres são a maioria na população brasileira e 
cada vez mais têm se inserido no mercado de trabalho ocupando cargos que anteriormente eram exclusivos dos 
homens, assumindo jornadas duplas de trabalho uma como provedora e outra como cuidadora da família 
aumentando sua exposição a alguns fatores de risco como os acidentes de trânsito que atualmente é o primeiro 
fator de mortalidade no conjunto de causas externas entre as mulheres (DAVANTEL et al., 2009). Em relação ao 
tipo de acidente, as colisões foram os mais frequentes com 69,4%, os atropelamentos ficando em segundo lugar 
com frequência de 14,2% (DAVANTEL et al., 2009). Apesar dos índices serem altos e assustadores 44,5% das 
mulheres envolvidas nos acidentes utilizavam algum dispositivo de segurança, capacete ou cinto de segurança e 
estavam sozinhas no veículo. Os acidentes de trânsito representam um custo elevado para a sociedade, com mais 
de um milhão de mortes por ano no mundo, e um número ainda maior de internações, sequelas físicas e 
psicológicas. A maioria dos acidentes envolve os homens jovens, especialmente como motoristas (ANDRADE et 
al.,2000). Dirigir sob a influência de álcool aumenta o risco de acidentes de trânsito, outras substâncias psicoativas 
também afetam as habilidades de condução, como: ser do sexo masculino, solteiro, ingerir bebida e imprudência ao 
dirigir (MORRISSON et al.,2002). No Brasil, em 2006, houve um número expressivo de mortes em acidentes de 
trânsito. Nesta causa de morte, devem-se considerar inúmeros fatores de risco, como alta velocidade, falta de uso 
de cinto de segurança e também o uso de álcool pelos condutores (DENATRAN et al.,2008).  Acidentes 
Domésticos em Idosos. As idosas vítimas de acidentes de trânsito são mais jovens, do sexo masculino, ativos, 
condutores ou passageiros. O Brasil apresenta forte tendência de crescimento de acidentes de trânsito, em 
especial acidentes com motocicletas, mesmo sendo considerados acidentes evitáveis (VINIC et al., 2012). Por isso, 
sinaliza-se que o risco de atropelamento vem aumentando em idosos com idades mais avançadas. O 
atropelamento corresponde à principal causa de morte para idosos dentre os acidentados de trânsito (VINIC et al., 
2012). Isso se deve à diminuição dos reflexos, da agilidade e da 
 

Conclusão 
Este estudo abordou aspectos importantes sobre os acidentes de trânsito e domésticos relacionados a causas 
externas preveníveis, e, portanto, evitáveis, nos fazendo refletir como contribuir na prevenção e promover ações 
que possam ser implantadas na população. 
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Introdução 

Desde as épocas antigas até os dias de hoje, diferentes grupos como; crianças, adolescentes, mulheres, homens e 
idosos, em todo o mundo, passaram a associar o uso de substancias a contextos variados incluindo 
comemorações, festas, rituais religiosos e tratamento de doenças (MARANGONI; OLIVEIRA, 2013). A problemática 
está relacionada com a capacidade potencial que as substancias como álcool e outras drogas têm de induzir seus 
usuários a um consumo problemático e com perda de controle. No contexto da saúde e na realidade Brasileira, 
levantamentos oficiais, apontam 20 milhões de pessoas incluídas nos critérios de dependência do álcool, e 
aproximadamente 70% da população já usaram álcool alguma vez na vida (LOPES; ET AL, 2012). Devido essa 
realidade no Brasil e no mundo, o consumo nocivo justifica uma abordagem de saúde pública, e intervenções 
precoces, com construções de políticas públicas eficazes e capazes de enfrentar com sucesso essa problemática 
(SOUZA; RONZANI, 2012). Dentro desta temática, as ações preventivas surgem como a melhor opção para lidar 
com o fenômeno do álcool e outras drogas, uma vez que estão alertas e conscientes do uso e dos efeitos das 
substancias, as pessoas poderão ter maior discernimento quando tiverem que optar pela inicialização do uso. 
(NASCIMENTO; MICHELI, 2015). Os riscos e os danos relacionados ao consumo possuem três pontos 
importantes: as características e condições da pessoa, a circunstância que em que consome e a quantidade e 
efeitos potenciais da droga. (MONTEIRO; ET AL, 2011). O abuso ou uso abusivo de substância psicoativa é 
definido como:“Padrão desajustado de uso indicado pela continuação desse uso apesar do reconhecimento da 
existência de um problema social, ocupacional, psicológico ou físico, persistente ou recorrente, que é causado ou 
exacerbado pelo uso recorrente em situações nas quais ele é fisicamente arriscado” (GLOSSÁRIO DE ÁLCOOL E 
DROGAS, 2010, p. 11).Podemos classificas as drogas como:  “As perturbadoras são também chamadas de 
psicoticomiméticos, psicodélicos e alucinógenos seus efeitos no organismo são de ordem física e psíquica (...). As 
drogas estimulantes do SNC são as que aceleram a atividade de determinados sistemas neuronais, trazendo como 
consequências um estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos. Por outro lado, as 
depressoras do SNC se constituem naquele grupo de drogas que diminuem a atividade do nosso cérebro, as quais 
deprimem seu funcionamento e faz com que o indivíduo tenha maior dificuldade de interessar-se pelas coisas.” 
(LOPES; ET AL, 2012, p. 36). 
 

Objetivo 
Relatar o que a literatura científica diz sobre as ações de prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas na 
realidade brasileira e traçar o perfil dos usuários nas diferentes etapas da vida. 
 

Metodologia 
O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sistematizada da literatura, de natureza qualitativa, que se 
fundamentou em uma abordagem exploratória e descritiva. A coleta de dados foi realizada na biblioteca virtual em 
saude BVS, e documentos oficiais do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS) e a pesquisa foi 
complementada com publicações e documentos do Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas (CONAD), 
Secretaria Nacional de Políticas de Drogas (SENAD) e instituição de publicações científicas como Centro Brasileiro 
de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), com intuito de realizar o estudo com as melhores evidencias 
cientificas disponíveis. Os dados foram coletados a partir da data 28/08/2015 ate a data 30/10/2015, a partir dos 
descritores padronizados pelo DECS (Descritores em Ciências da Saúde), atenção primária, prevenção primaria, 
alcoolismo, efeitos de drogas, drogas ilícitas, adolescentes, uso abusivo de álcool, estudantes, gestantes, mulheres 
e idosos.  A seleção dos artigos, contou com critérios de inclusão que foram trabalhos com o recorte temporal de 
(2008 a 2015), idiomas, sendo eles: português, inglês e espanhol, e dados referentes à realidade brasileira. Como 
critério de exclusão, não foram utilizados artigos que não tratassem da realidade brasileira. Os 10 artigos 
selecionados, foram lidos, e analisados.Foram encontrados 40302 artigos em toda a Biblioteca Virtual de Saúde 
(BVS), destes 10 atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos e foram aceitos para a presente revisão. Os 
estudos apontam a realidade da população brasileira frente às ações de prevenção do uso abusivo de álcool e 
outras drogas, e o perfil de usuários dentro desta temática. 
 

Resultado 
Entendemos que estimulo se refere ao que incita a realização de algo, para compreendermos melhor a 
problemática do uso abusivo de álcool e outras drogas, foi preciso distinguir fatores que levam a prática do 
consumo prejudicial, nas diferentes etapas da vida as quais possuem particularidades que podem ou não 
contribuírem para a iniciação do consumo.Infância e AdolescênciaA adolescência é compreendida como um 
período de desenvolvimento, mudanças e principalmente busca de identidade, o adolescente passa por várias 
modificações físicas e emocionais, e nesta fase ocorre uma busca por autonomia, novas referências além da 
família assim aderindo comportamentos de risco e se expondo aos mais diversos comportamentos de risco. 
(SOUZA; RONZANI, 2012). Em geral no Brasil o consumo de drogas entre adolescentes se inicia entre 9 e 14 anos. 
Considerada a droga mais experimentada e consumida no mundo a OMS aponta o consumo do álcool como um 
dos dez componentes de risco a saúde, e indica como causa morte de 1,8 milhões de pessoas das quais 5% 
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representam jovens na faixa etária entre 15 e 29 anos (LOPES, 2010). No ambiente escolar podemos associar o 
consumo de substâncias como forma de socialização, onde os jovens “descolados” fazem o uso de drogas tais 
como maconha, tabaco e o álcool. As quais provocam a desinibição e favorece a conversação e interação com os 
amigos (AMATO, 2010). Fase AdultaEm países em desenvolvimento, como o Brasil, o governo vem desenvolvendo 
estratégias de prevenção a fim de reduzir o alto consumo e uso abusivo dessas substâncias.Estudos apontam 
relatos em que mulheres indicavam que o primeiro contato com a bebida alcoólica se deu sem dificuldades, durante 
a adolescência, na própria casa, ou a partir de convívio social, em festas ou “baladas” noturnas. O hábito foi se 
intensificando, e se transformando em dependência rapidamente, então a bebida lhes servia de “anestésico” para 
as dificuldades de relacionamento com a família e com o cônjuge (SOUZA; ET AL, 2008). A problemática do 
consumo nocivo de substancias na saúde do homem é uma consequência de sua juventude influenciada, ou seja, o 
adolescente que fez o uso experimental seja no âmbito familiar, escolar, ou social, se tornou dependente, praticante 
do consumo abusivo de substancias, e seus hábitos se perpetuaram para a vida adulta. No caso de álcool e tabaco, 
o homem por legitimidade, a partir de seus 18 anos tem acesso a essas substancias. (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
2014). A população idosa aumentou significativamente, evidenciando o acelerado processo de envelhecimento da 
sociedade brasileira. Por variados motivos, como, vergonha, medo, estilo de vida e isolamento os idosos não 
relatam seu consumo, o que dificulta ainda mais a identificação e retarda o início de uma intervenção precoce 
(PILLON; ET AL, 2010).O uso e o abuso de álcool e outras substâncias psicoativas entre os idosos está associado 
a altos índices de diminuição da qualidade de vida morbidade e mortalidade, pois, são potenciais de risco para o 
desenvolvimento de problemas físicos, psicológicos (autoestima, habilidade de enfrentamento, o comprometimento 
das relações interpessoais) e sociais, muitas vezes detectados nos diversos níveis de atenção de cuidados à saúde 
(SILVA, 2008).Segundo SOUZA e RONZANI (2012), a problemática do uso abusivo de álcool de outras drogas, 
está inserida do contexto de saúde pública devido a aumento progressivo do consumo, em magnitude no Brasil e 
no mundo. Assim as políticas públicas deverão ser comprometidas com a promoção, prevenção e tratamento, na 
perspectiva da integração social e produção da autonomia das pessoas, o sofrimento decorrente deste consumo 
tende a diminuir em escala expressiva. (MINISTERIO DA SAÚDE, 2004). Neste sentido, o Ministério da Saúde 
publicou, em três de maio de 2002, a Portaria GM/MS n. 816, de 30 de abril de 2002, e a Portaria SAS/MS n. 305, 
de 30 de abril de 2002, as quais estabeleceram diretrizes para a política de álcool e outras drogas, propondo um 
conjunto de ações sistemáticas relativas ao tratamento e prevenção no campo de álcool e outras drogas. (SOUZA; 
RONZANI, 2012). Programas e ações preventivas O conceito de prevenção, por sua vez, encontra-se vinculado à 
missão de evitar doenças, agravos à saúde, planejamento, implementação e implantação de múltiplas estratégias 
voltadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco específicos. (SOUZA; RONZANI, 2012). Neste 
ponto, é fundamental perceber a importância da educação em saúde como estratégia essencial para a prevenção. 
O Relatório Mundial da Saúde – Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança (OMS, 2001) traz dez 
recomendações básicas para ações na área de saúde mental/álcool e drogas apresentadas na tabela 
abaixo.Promover assistência em nível de cuidados primários.Disponibilizar medicamentos de uso essencial em 
saúde mental.Promover cuidados comunitários.Educar a população.Envolver comunidades, famílias e 
usuários.Estabelecer políticas, programas e legislação específica.Desenvolver recursos humanos.Atuar de forma 
integrada com outros setores.Monitorizar a saúde mental da comunidade.Apoiar mais pesquisas.O contexto da 
realidade Brasileira o governo conta com uma seria de ações preventivas contra o consumo de drogas e bebidas 
alcoólicas, inseridas através de programas neste contexto, voltados para adolescentes. Estão entre eles:  Proerd 
(Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência), no Brasil criado desde 1993, aplicado por policiais 
militares e professores previamente capacitados, o curso incluiu dez lições quer alertam, de forma leve e divertida, 
alunos do 5º ao 8º ano com idades entre 10 e 14 anos. A iniciativa também compreende cinco encontros entre pais 
e professores, que duram de 45 a 60 minutos (SILVA; GIMENIZ-PASCHOAL, 2010).Jovens Construindo a 
Cidadania (JCC) e Jovens Brasileiros em Ação (JBA) e Coordenação de Políticas sobre Drogas, a coordenação 
organiza encontros, palestras e capacitações junto aos Conselhos Municipais de Drogas e Coalização Comunitária, 
que são responsáveis pela execução dos planos de prevenção elaborados durante as reuniões. Atenção primaria à 
saúde. A APS é a instância em que os profissionais têm contato com grande número de pessoas que deveriam ser 
abordadas em relação à forma como usam álcool e outras drogas, evitando que muitos deles evoluam para um 
quadro de dependência da substância ou problemas associados. Diante disso, o uso problemático de álcool foi 
escolhido pelo Ministério da Saúde como um dos dez problemas de saúde a serem priorizados pelo Programa de 
Saúde da Família (PSF) numa tentativa de incentivar práticas de detecção precoce, prevenindo os danos que o uso 
do álcool traz. (SOUZA; RONZANI, 2012). 

 
Conclusão 
A problemática do uso abusivo de álcool e outras drogas, está no contexto de saúde pública, que precisa de mais 
efetividade nas ações, pois o aumento progressivo do consumo destas substâncias, traz inúmeros prejuízos 
acometendo a saúde e a sociedade como um todo. Entendemos o perfil dos usuarios e os principais fatores 
motivadores do uso nocivo destas substâncias, ficando evidenciado que crianças e adolescentes que iniciam o uso 
de alcool e outras drogas precocemente, na sua vida adulta acabam desenvolvendo um maior nível de 
dependência. Concluímos que as ações preventivas são essenciais no processo de diminuição dos índices de 
abuso precoces de tais substancias. Ainda que o governo crie programas e estratégias no combate a esta pratica, a 
sociedade com um todo acaba negligenciando essa problemática, sendo necessario uma intervenção na visao 
geral da população e percepção dos malefícios acometidos à saúde em curto e em longo prazo. 
 
 
 

 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 105 

PROMOÇÃO DA SEXUALIDADE SAUDÁVEL 
 

Débora Passarelli Silva; Thaylon Eduardo Brandão Lopes; Camila Alves Moreira; Josivan Amorim Boaes; Maristela 
Santini Martins; Vivian Inacio Zorzim 

 
Email: debora.passarelli@ucb.org.br 

 
Introdução 
A sexualidade é uma construção social e histórica, pertencente a identidade humana, se desenvolvendo ao longo 
de toda a sua vida, vista como um fator íntimo do ser humano que o motiva às diversas formas de busca e vivência 
do prazer (VITTALE; MORAES, 2012).Com o passar dos anos, a mídia e a pressão grupal veiculam assuntos que 
se tratam de sexualidade notando o início da vida sexual dos adolescentes cada vez mais cedo, no Brasil o 
adolescente inicia sua vida sexual por volta 15 anos (MALTA et al., 2011, CORREIA et al., 2011).Correia et al., 
(2011) consideram, que o adolescente não tem total conhecimento de seu corpo, das consequências e doenças 
que se arriscam em contrair com um exercício de uma vida sexual sem segurança e gnose.Para os autores 
(ARRAES et al., 2013, MALTA et al., 2011) o adolescente deve ser educado, com ajuda da família, escola e saúde 
a prática de medidas preventivas, para a redução de DST/HIV/Aids, gravidez indesejada e até mesmo o aborto que 
é responsável a submeter as adolescentes a riscos por elas desconhecidos.Deste modo a vida sexual deve ser 
vista como uma construção cultural, tendo como dados culturais a promoção e orientação sobre sexualidade, apoio 
e proteção, implicando em conhecimentos, aprendizados, habilidades, possibilidades sociais concretas, afim do 
adolescente iniciar esta nova fase da sua vida com responsabilidade e segurança. (MALTA et al., 2011). Os 
enredos sexuais e o autocuidado em saúde são influenciados pelo modelo de masculinidade hegemônico, em 
parte, confirma-se o pressuposto de que o enredo heterossexual ainda permanece como eixo estruturante da 
masculinidade. Esse enredo emerge nas narrativas como um reflexo de processos diferenciados de socialização de 
homens e mulheres. Tais processos influenciam a formação de papéis sexuais masculinos que se complementam 
ou se formam em oposição a partir daqueles considerados femininos. Entretanto, observa-se que o roteiro sexual 
desses homens pode variar de acordo com o universo geracional em que se insere, provocando algumas 
mudanças (CUNHA; RABELLO; GOMES, 2011).A expectativa de vida dos idosos vem crescendo a cada dia. 
Demostrando que o desempenho sexual também vem melhorando devido ao uso de medicamentos e próteses que 
exercem a função sexual deixando os idosos cada vez mais ativos (FLEURY E ABDO,2012).A promoção de saúde 
foi se expandindo de forma lenta, portanto é crescente o número de casos de Doenças Sexualmente Transmissível 
(DST) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), deixando essa população mais vulnerável devido à falta 
de informação sobre este aspecto. Queiroz et al. (2015), evidenciam que: É importante que os profissionais de 
saúde possam cuidar dos idosos sobre a questão relacionada a sexualidade. Deixando os mesmos livres em 
questão de preconceitos, mitos e tabu propiciar autonomia desses idosos, bem como possibilitar espaços para 
discussões acerca saúde sexual como a prevenção de DST HIV AIDS, nesse grupo da terceira idade. Os autores 
encerram expondo que: é necessário que a ciência continue investigando alternativas e, medida em que a 
sociedade se transforma e exige organização e treinamento por parte do poder público para garantir a promoção da 
saúde sexual durante o envelhecimento. 
 

Objetivo 
Identificar o que a literatura científica relata sobre a promoção da sexualidade saudável na realidade brasileira entre 
crianças/adolescentes, adultos, idosos   e quais as conformidades sobre o tema. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Os dados foram 
pesquisados na Biblioteca virtual de saúde (BVS), usando como base o LILACS. A coleta de dados ocorreu no 
período de 21 de agosto de 2015 a 20 de outubro de 2015. Os descritores foram utilizados conforme o DECS – 
Descritores de Ciências da Saúde, sendo Sexualidade associados pela expressão “and” a Saúde da Crianças “and” 
Adolescentes, “and” Saúde do Adulto “and” Saúde do idosos. Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão 
utilizados foram artigos com o recorte temporal de cinco anos (2011 a 2015), textos completos e dados referentes à 
realidade brasileira. Como critério de exclusão, não foram utilizados artigos de revisão bibliográfica. Os 20 artigos 
selecionados foram lidos, analisados e os resultados encontrados foram organizados em forma de tabela, por meio 
de recursos disponíveis pelo Pacote Office do Sistema Operacional Microsoft Windows XP, especificamente, o 
Word e Excel. 
 

Resultado 
Foram encontrados 1547 artigos em toda a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), destes, 423 eram da base de dados 
LILACS, aos quais, 20 atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos e foram aceitos para a presente 
revisão, após serem aplicados os filtros LILACS, ano (2011 a 2015), artigos e estudos que retratassem a realidade 
brasileira.O primeiro filtro aplicado foi o “lilacs”, foram excluídos 1124. Após a seleção quanto ao “ano”, obteve-se 
130, excluindo 293 artigos por não estarem no recorte temporal de cinco anos. A seguir, empregando o filtro 
“artigo”, obteve-se 109, em seguida foi utilizado o filtro “textos completos”, obteve-se 102, logo em seguida foram 
excluídos 82 artigos por não atender aos critérios de inclusão, após todos os filtros serem utilizados para uma 
escolha criteriosa e objetiva restaram 20 artigos que se encacharam nos critérios do trabalho.Observar e 
compreender a sexualidade na adolescência, e os problemas que se desencadeiam pelo início precoce ou com 
baixa instrução sobre a vida sexual, ganha relevância fundamental nas pesquisas na área da saúde e contribui para 
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garantir os direitos de uma sexualidade saudável nesta fase humana chamada: adolescência (VITTALE; MORAES, 
2012)Neste sentido, o desafio para os profissionais preocupados com os adolescentes é grande, e requer muito 
trabalho e dedicação para enfrentar um panorama que foi historicamente produzido negando os direitos das 
crianças e adolescentes, e, principalmente, o direito a sexualidade que foi mantida e reproduzida, também, sob o 
aspecto moral, que viola e restringe esse direito à educação sexual aos jovens (CORREIA et al., 2011).As doenças 
sexualmente transmissíveis atingem a vida sexual de adultos e adolescentes em todas as esferas da sociedade. 
Sendo assim, é fundamental compreender os motivos que favorecem a reprodução deste problema (VITALLE; 
MORAES, 2012). Outro ponto chave entre as dificuldades e desafios presentes na sexualidade nos adolescentes é 
a questão dos problemas causados por práticas inseguras e ilegais de aborto (MARTINS et al., 2011). Deste modo, 
a sexualidade na adolescência é um fenômeno corrente que requer cuidado ao ser tratado. Os riscos no qual os 
sujeitos estão expostos comprometem a saúde física e emocional, principalmente, dos que pertencem às camadas 
inferiores da sociedade (REIS et al., 2014; MALTA et al., 2011; CORREIA et al., 2011; MORAES; VITATTALE, 
2012). A articulação entre juventude e sexualidade também tem despertado bastante interesse de acadêmicos e 
gestores públicos nos últimos anos. A relação comumente estabelecida entre juventude e sexualidade passa, com 
cada vez mais vigor, por questões como gravidez na adolescência e prevenção das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis as quais parecem se amparar, ainda que implicitamente, num enlace entre juventude e risco, que se 
expressa no pressuposto de que a população adolescente/jovem se encontraria mais propensa às práticas de um 
sexo inseguro (BARROS; COLAÇO, 2013).A resistência dos homens em se cuidar decorre das variáveis culturais 
ligadas aos estereótipos de gênero que permanecem na nossa cultura. O “ser homem” estaria relacionado à ideia 
de invulnerabilidade, força e virilidade e, portanto, cuidar de si e dos outros pode não ser visto como atribuições 
masculinas, estando associado ao feminino. Esta ideia pode, entre outros aspectos, levar os homens a práticas 
sexuais que colocam a si e seus parceiros em situação de vulnerabilidade (CUNHA; RABELLO; GOMES, 2011, 
p.201). No decorrer da vida, a mulher sofre alterações filológicas, uma desta é o climatério que é caracterizado pelo 
estado fisiológico do hipoestrogenismo progressivo, tendo como marco a interrupção definitiva dos ciclos 
menstruais (menopausa). Tal período se inicia por volta dos 40 anos, estendendo-se até os 65 anos, sendo 
frequentemente acompanhado por sintomas característicos e por dificuldades nos aspectos emocional e social 
(CABRAL et al., 2012). Nos últimos anos é notável o crescimento da população idosa no Brasil. Tal fenômeno 
interfere em muitos âmbitos da vida social moderna. Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) em 1991, a população geral do país era estimada em 169.799.710 pessoas. Destes 6,3%, ou seja, 
10.722.705 pessoas tinham 60 anos ou mais de idade. Contudo, no ano de 2000, este total aumentou para 
14.536.29 pessoas, aumentando a porcentagem para 8,6%, o que significa um aumento de 35,6% da população 
idosa no Brasil (IBGE,2009). Vieira e Sobral (2009) salientam que todo avanço na promoção da qualidade de vida e 
saúde sexual dos idosos tem ganhado expressão nos últimos anos. No entanto, a prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis (DST) para os idosos não acompanhou o ritmo desta evolução, portanto cresce 
também o número de casos de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) entre esta população.Laroque et al. 
(2011), expõem como o envelhecimento populacional é um processo natural e, com a transição demográfica 
vivenciada na sociedade atual, cada vez mais pessoas estão chegando à terceira idade, sendo um privilégio destes 
e um desafio aos profissionais de saúde. Diante do avanço da ciência voltada para a sexualidade do idoso, 
ampliou-se a oportunidade de encontros e relacionamentos entre essa população. Estas novas formas de vivenciar 
o envelhecimento parecem repercutir no aumento dos casos de algumas doenças relacionadas ao sexo. 
 

Conclusão 
Foi possível perceber que, ao longo de cinco anos, a sexualidade foi vista de forma diferente principalmente entre 
os adolescentes. Muitas campanhas de prevenção de DST foram intensificadas com o objetivo de alertar a 
população e incentivar a prática do sexo seguro. Os adolescentes começam a atividade sexual bem mais cedo sem 
o uso de preservativo, com isso o número de gravidez aumentou nessa faixa etária.Apesar de ter ocorrido 
melhorias significativas na prevenção de DST/AIDS, porém, ainda existem lacunas quanto à falta de capacitação 
profissional para abordarem dos diversos grupos sociais, considerando as particularidades de cada um desses 
indivíduos. É importante considerar que a Educação em Saúde é considerada uma ferramenta de prevenção eficaz 
e a assistência preventiva precisa estimular o uso de preservativo de forma sedutora, com uma dimensão erótica e 
prática e não apenas de medo. A sexualidade é um tema que precisa ser trabalho em sala de aula desde o ensino 
fundamental, para preparar o adolescente para a fase adulta.Em cada faixa etária a sexualidade é encarada de 
forma diferente. Para o homem adulto, procurar os serviços de saúde é uma atitude feminina e por questões 
culturais têm resistências em procurar tais atendimentos e isso dificulta a prevenção de diversas doenças. Já entre 
os idosos existe muitos tabus relacionados a sexualidade, existem preconceitos até dos profissionais de saúde e 
isto os torna mais vulneráveis a DST.Por tudo o que foi descrito, é importante considerar a prevenção e qualidade 
de vida como contextos interligados e sob a ótica da percepção do indivíduo quanto a sua posição na vida, cultura, 
valores, expectativas, padrões e preocupações. É necessário ampliar as orientações sexuais entre os diversos 
grupos sociais, melhorar o atendimento e expandir as campanhas de prevenção. 
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Introdução 
Durante vários anos, no Brasil, a entrada da saúde bucal e das práticas odontológicas no Sistema Único de Saúde 
(SUS) foi formada de maneira paralela e afastada do processo de organização dos outros serviços de saúde 
(BRASIL, 2006).Depois de seis anos da criação da Estratégia Saúde da Família (ESF), o Ministério da Saúde (MS), 
para a melhoria dos índices epidemiológicos de saúde bucal e ampliar o acesso da população brasileira às ações 
de promoção, prevenção e recuperação da saúde em todos os níveis de atenção, foi regulamentada a Portaria nº. 
1.444/GM, de 28 de dezembro de 2000, que aprovou as normas e diretrizes de inclusão da saúde bucal na ESF. 
Surgiu então, o incentivo destinado ao financiamento de ações e à inserção de profissionais da área odontológica 
(DUTRA; SANCHES, 2015). Segundo Domingos, Moratelli & Oliveira (2011) a odontologia atual encontra-se em um 
contexto de formação do profissional generalista em que procura atender os pacientes sem focar somente a queixa 
odontológica, mas enxerga-los como parte de um sistema maior. Assim, as individualidades se mostram inseridas 
numa conjuntura social, cultural, econômica e psicológica que interferem nas reações sistêmicas do organismo 
humano e por isso não podem ser descartadas ou até mesmo ignoradas no momento da realização de um 
diagnóstico e plano de tratamento.Em um trabalho em equipe, ninguém perde seu núcleo de atuação profissional 
específica, porém, como será levado o problema é que assume uma nova dimensão. Conhecer, tratar, controlar e 
compreender, começa a ser uma responsabilidade compartilhada. A noção de consulta é superada por outra ação 
de maior amplitude, que passa a ser concebida como cuidado, uma nova atitude frente aos processos de saúde 
doença da comunidade. O cuidado é muito mais que uma ação de vigilância, é ter uma postura proativa de 
proteção (BRASIL, 2006). A educação em saúde bucal deve dar instrumentos para fortalecer a autonomia dos 
usuários no controle do processo saúde-doença e na formação de seus hábitos. Sua finalidade é inserir elementos, 
observando a cultura local, que possam contribuir com a formação dos sujeitos coletivos, tornando-os capazes de 
entender seus processos de saúde-doença, sua vida, com vistas à melhoria da sua qualidade de vida (BRASIL, 
2006). O planejamento das ações educativas deve ser feito em conjunto com a equipe de saúde, principalmente em 
relação às ações propostas por ciclo de vida, condição de vida, e por fatores de risco comum para várias doenças 
(BRASIL, 2006). 
 

Objetivo 
Relatar o que a literatura científica diz sobra à promoção da Saúde Bucal nas principais etapas da vida.  

 
Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva.Os dados foram 
pesquisados no banco de dados científicos LILACS e documentos oficiais do Ministério da Saúde à procura das 
melhores evidências científicas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 9 de outubro de 2013 a 23 de 
outubro de 2015.Os descritores foram utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo 
crianças, adultos, e idosos, associados pela expressão “and” com os descritores Saúde Bucal e Promoção da 
Saúde. Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão utilizados foram artigos com o recorte temporal de cinco 
anos (2011 a 2015).  Foram selecionados 17 artigos que foram lidos, analisados e os resultados foram descritos em 
3 faixas etárias: crianças, adultos e idosos.A pesquisa foi complementada com o Caderno de Atenção Básica n. 17 
Saúde Bucal, da Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde (2006). 
 

Resultados 
A higienização bucal deveria ser realizada antes de ocorrer o nascimento dos dentes. Utilizando uma gaze ou um 
pano limpo para que haja uma boa limpeza nas gengivas, molhando-os em água filtrada ou soro para esfregar a 
gengiva (BRASIL, 2006). Assim que surge o primeiro dente na criança, pode-se usar o mínimo de dentifrício, pois 
ao ingeri-lo, pode ocorrer a fluorose, que é o aumento da porosidade do esmalte, fazendo que o dente se torne 
opaco. Nesta etapa da vida a limpeza deve ser monitorada e realizada pelos pais (BRASIL, 2006). Uma das 
maiores dificuldades em relação à saúde oral na criança é a cárie, pois é a doença crônica mais frequente na 
infância, se tornando uma dificuldade para saúde pública (LEMOS et al., 2014)). A criança, quando está em fase de 
crescimento, necessita dos cuidados, suporte e atenção diretamente da família ou até mesmo de cuidadores, pois, 
esse devido cuidado irá influenciar em muito na sua vida futura. Os pais e cuidadores tem uma importância crucial 
em decidir o dia a dia da criança em relação à nutrição, a alimentação, higienização, entre variadas dependências 
(LIMA; PALHA; ZANETTI, 2011). É de extremo cuidado que seja evitada a ingestão de açúcar entre as crianças, 
pois pode constituir um fator de risco para a cárie dentária e outras doenças. (BRASIL, 2016; LIMA; PALHA; 
ZANETTI, 2011). A população adulta engloba os indivíduos de 20 a 59 anos. Nesta fase podem estar associados 
vários agravantes à saúde como as doenças crônicas e sistêmicas, especialmente o diabetes, tuberculose e AIDS 
(BRASIL, 2006).É de grande importância que o profissional de saúde tenha um bom conhecimento para o cuidado 
dessa faixa etária, sabendo trabalhar com uma equipe multidisciplinar, onde poderá ampliar seus conhecimentos e 
técnicas de cuidado, beneficiando o usuário do serviço de saúde da faixa adulta, que por muito tempo teve certa 
irrelevância em questão ao cuidado de saúde bucal (BRASIL, 2006).A doença periodontal é um dos principais 
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problemas que acometem o paciente adulto. As diferenças clínicas na severidade e prevalência da periodontite 
crônica podem ser explicadas pela presença de fatores de risco, tais como: o fumo, as condições sistêmicas e pelo 
componente genético da doença (BRASIL, 2006). O Câncer de Boca também se constitui um dos problemas de 
saúde bucal nos adultos. No estudo de Vidal et al., (2012), em Pernambuco foi avaliado o conhecimento da 
população sobre esse assunto, 60% dos entrevistados disseram que já tinham ouvido falar sobre o câncer de boca, 
mas que não sabiam lidar ou reconhecer os fatores de risco para a manifestação da doença. Este estudo mostrou 
que a população tem pouco conhecimento em relação a doença e cuidado, por isso a equipe multidisciplinar deve 
usar estratégias de educação em saúde, para a prevenção, reconhecimento dos fatores de risco e execução do 
autoexame. Estas estratégias poderão contribuir para amenizar a realidade brasileira e mundial dos altos índices de 
mortalidade do câncer de boca, ocasionados por um diagnóstico tardio ou que muitas vezes poderiam ter sido 
evitadas com a mudança dos hábitos e estilo de vida da pessoa (VIDAL et al., 2012).Na fase adulta também deve 
ser estimulada a escovação e o uso de fio dental, visando o autocuidado (BRASIL, 2006).A compreensão da 
situação sistêmica, emocional, cognitiva, social e econômica do idoso é importante para a formulação de um plano 
terapêutico adequado a realidade que ele vive. A intensidade das doenças bucais, o estado de conservação dos 
dentes e a existência de edentulismo são reflexos, principalmente, da condição de vida e do acesso às ações e 
serviços em saúde bucal, que esse idoso vive com forte componente o social (BRASIL, 2006). Através da 
promoção da saúde bucal o idoso busca a garantia do seu próprio bem-estar, a melhoria da qualidade de vida e da 
autoestima, com isso o idoso melhora a mastigação a sua estética e possibilidade na melhora da sua comunicação. 
O envolvimento familiar ou de cuidadores e a interação multidisciplinar com a equipe de saúde fazem parte do 
processo de atenção em saúde bucal do idoso (BRASIL, 2006). Segundo Silva et al. (2011), os idosos, apresentam 
algumas condições desfavoráveis de saúde geral, que podem ser fatores predisponentes de prejuízo à saúde 
bucal, como diabetes, que pode induzir a falta de salivação (xerostomia) e até mesmo a redução do fluxo salivar. As 
condições bucais mais prevalentes dentre os idosos são a perda dos dentes e a doença periodontal, que podem 
agir como fatores predisponentes da desnutrição e restrição à ingestão de alimentos (BRASIL, 2006). Segundo 
Domingos, Moratelli, Oliveira (2011), a implementação de um serviço de prótese dentária em Hospitais, Unidades 
Básicas de Saúde entre outros é uma medida viável e deveria ser aplicada como profilática, porque a falta de 
dentes traz muitos problemas de saúde, agravando os já existentes e piorando a qualidade de vida da população 
idosa.Há alguns mitos de que usuários que utilizam prótese total não tem necessidade de acompanhamento da 
Equipe Saúde Bucal, bem como existe uma visão de que o idoso perde os dentes com a idade. Essa visão sobre a 
pessoa idosa tem que ser combatidos por meio das práticas de prevenção, tratamento odontológico, aumento na 
cobertura dos serviços para população mais jovem, incentivando melhoria dos hábitos de autocuidado e sobre 
necessidade de cuidados em saúde bucal (BRASIL, 2006). 
  

Conclusão 
A promoção da saúde bucal deve ter uma abordagem interdisciplinar e incluir todas as fases da vida, desde o 
recém-nascido até a velhice. Devem ser levados em consideração aspectos culturais, sociais, fisiológicos. Na fase 
da infância e velhice a família ou cuidadores exercem papel fundamental na promoção da saúde bucal. Os 
profissionais de saúde devem elaborar estratégias para a educação em saúde em cada fase da vida. Algumas 
ações são comuns em qualquer faixa etária e inclui: a higiene bucal, o consumo de alimentos saudáveis, pobre em 
sacarose, a identificação de fatores de risco, prevenção e controle de doenças sistêmicas, encaminhamento 
periódico ao odontologista. 
 
Palavras-chave: Promoção da Saúde; Saúde Bucal; Criança; Adulto; Criança. 
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Introdução 
A fibromialgia (FM) é uma síndrome reumatológica crônica com etiologia pouco conhecida, é caracterizada por 
dores musculares difusas pela presença de pelo menos 11 pontos dolorosos entre os 18 tender points que são 
pontos sensíveis (com hiperalgesia) distribuídos pelo corpo, com duração de no mínimo três meses (SILVA et al. 
2012, MOSMANN et al. 2006, MATSUTANI et al. 2012, FERREIRA et al.2002). A fisiopatologia da FM inclui 
alterações no sistema musculo esquelética, no sistema nervoso central, no sistema endócrino, e possivelmente 
desautonomia. (BASTO; OLIVEIRA, 2003, CARDOSO et al.2011). Um estudo realizado em indivíduos com 
fibromialgia mostrou que os pacientes apresentam histologicamente alterações musculares como fibras atrofiadas e 
fibras elásticas ou reticulares que não são vistas no tecido muscular normal. A causa da dor muscular, rigidez e 
fadiga podem ser por micro trauma musculares. Os autores sugerem que estas alterações podem trazer sobrecarga 
cardíaca quando o paciente realiza atividades físicas. As alterações que ocorrem no sistema endócrino produzem 
desordem da resposta ao estresse causado pela modificação da liberação de tireotropina, corticotropina (BASTO; 
OLIVEIRA 2003). Além disso, ocorrem distúrbios metabólicos do metabolismo da serotonina e diminuição do nível 
de endorfina. (RIBERTO; PATO 2004, SILVA et al. 2012). Estas alterações interferem diretamente na capacidade 
funcional do individuo. (SILVA et al. 2012, LETIERI et al. 2013, ROCHA et al. 2006, HECKER et al, 2011. 
SALVADOR et al, 2005, SILVA et al. 2013). E segundo MARQUES et al,2007, os indivíduos com fibromialgia 
apresentam grandes incapacidades que impõem limitações das atividades de vida diária, com perda importante da 
qualidade de vida. A prevalência da FM está entre 2% á 5% na população mundial (HECKER et al. 2011), acomete 
principalmente as mulheres com uma prevalência de 20 mulheres para cada um homen (WEIDEBACH, 2002).  A 
fibromialgia manifesta-se também em crianças, adolescentes e idosos e está presente em pessoas com maior nível 
educacional e em classe social mais alta, representando cerca de 70 a 90% dos casos. A maior incidência ocorre 
entre indivíduos com 35 a 55 anos de idade, portanto reduz a capacidade produtiva do individuo (MOSMANN et al. 
2006). Alguns estudos têm mostrado os efeitos benéficos de alguns programas de exercício no solo para pacientes 
com fibromialgia, mas segundo AVELLINI BA; SHAPIRO Y; PANDOLF KB.(1983) pode se esperar que o exercício 
físico aquático produza reações fisiológicas diferentes daquelas realizadas no solo, devido ao efeito hidrostático da 
água no sistema cardiorrespiratório como a capacidade de intensificar a perda de calor comparada ao ar.   Um 
estudo realizado por nosso grupo mostrou que a hidroterapia melhora o sono, aumenta o índice de retorno ao 
trabalho, e promove redução da dor sendo que o programa foi efetivo (SILVA et al 2012.) visto que houve grande 
aderência dos pacientes ao tratamento. Outros autores mostraram que a hidroterapia promove relaxamento 
muscular, redução de tensão, alivio da dor, diminuição dos espasmos, melhora a circulação periférica, promove 
fortalecimento muscular, aumento da resistência muscular e melhora o bem estar em geral dos pacientes 
fibromialgicos, (SALVADOR et al 2005, BASTO; OLIVEIRA, 2003, EVCIK et al, 2008) mas não se sabe os efeitos 
destes programas de exercícios sobre o tempo de recuperação da frequência cardíaca e do duplo produto do 
pacientes com fibromialgia após esforço.  Diante do exposto fica claro que a hidroterapia pode interromper o ciclo 
da dor melhorando alguns aspectos do paciente (SALVADOR et al, 2005), entretanto outros aspectos como 
melhora da capacidade de realização das atividades da vida diária e atividades laborativas e tempo de recuperação 
da frequência cárdica em pacientes com fibromialgia deve ser melhor investigado. 
 

Objetivo 
O objetivo deste estudo é avaliar o efeito da hidroterapia sobre a capacidade funcional e recuperação da frequência 
cardíaca após realização das atividades de vida diárias em pacientes com fibromialgia.Avaliar nos modelos 
terapêuticos propostos o potencial terapêutico quanto a redução de dor, melhora da fadiga, aumento da 
funcionalidade, e melhora das atividades de vida diárias por meio de instrumentos de avaliação validados (Escala 
Visual Analógica (EVA), Questionário sobre o impacto da fibromialgia (QIF), Questionário sobre Health Assessment 
questionnaire (HAQ), Escala de chalder. 

 
Metodologia 
Este é um estudo prospectivo intervencional, no qual participarão 40 pacientes com fibromialgia, e 20 não 
apresenta diagnostico de fibromialgia, (n=60) com características antropométricas semelhante   de ambos os 
sexos, com a faixa etária de 25 a 75 anos. Os indivíduos realizaram as seguintes avaliações antes e após a 
intervenção: medida da capacidade funcional por meio do questionário sobre o impacto da fibromialgia (QIF), 
capacidade de realizar AVD por meio do questionário Health Assessment Questionnaire (HAQ), fadiga global por 
meio da Escala de Chalder, dor por meio da Escala Visual Analógica (EVA) e tempo de recuperação da frequência 
cardíaca. Os pacientes foram distribuídos em três grupos do programa de hidroterapia do UNASP. Calculou-se a 
amostra considerando um &#945; = 0,05 com um poder estatístico de 80% (&#946; =0.20) e considerando que 
exista um ponto de diferença pela Escala visual analógica entre o pré e pós-intervenção.  A diferença de um ponto 
foi escolhida por ser a mínima diferença clinicamente importante para esta medida. Para comparação entre as 
médias considerou-se uma variação amostral de 5%, um desvio padrão de 2,0 unidades, uma diferença de 1% a 
ser detectada. Para responder a principal questão do estudo foi realizado o cálculo amostral, e ficou demonstrado 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 111 

que seria necessário avaliar 20 pacientes por grupo, sendo um total de 60 participantes, visto que temos três 
grupos no estudo. O teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para avaliação da distribuição dos 
dados em relação à normalidade. Para os dados que teve distribuição normal, foram utilizados testes paramétricos 
para analise; quando a distribuição for anormal, foi aplicado os testes não paramétricos. Os dados estarão 
apresentados em média e desvio padrão, também se aplicou o teste não pareado para comparar as diferenças 
entre as variáveis antropométricas e de capacidade funcional pré e pós-intervenção entre os grupos. 
 

Resultado 
Foram reavaliados ao final do tratamento 39 pacientes com SFM, Grupo I (n=20) e II (n=19) e 14 pacientes que não 
apresentam diagnóstico de fibromialgia formado pelo Grupo III. Verificou-se que não houve melhora significativa pré 
e pós-intervenção na dor (p=0,5), fadiga (p=0,9), HAQ (0,3) e para o QIF (0,1) no grupo I. Já no grupo ll, foi 
encontrado redução significativa da dor e fadiga (p<0,0001) e melhora significativa da capacidade funcional e 
qualidade de vida (p<0,0001). O grupo III em relação a dor e fadiga houve uma diminuição estatisticamente 
significativo (p<0,0001) (p=0,0057) respectivamente após a hidroterapia. A recuperação da frequência cardíaca no 
teste de subir e descer escada em repouso, pico, um minuto e cinco minuto mostrou diferença significativa entre o 
pré e pós- intervenção (p=0,0121) ou seja a capacidade de recuperação foi maior após a intervenção em relação a 
pré intervenção. O principal objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da hidroterapia sobre a capacidade funcional e 
a recuperação da frequência cardíaca após realização de AVD em pacientes com fibromialgia. Dentre os principais 
resultados deste estudo poderemos citar: A hidroterapia melhorou a capacidade funcional e reduziu o cansaço no 
pico das atividades dos pacientes com fibromialgia; Segundo Basto a dor em pacientes fibromialgico persiste por 
um período de três meses, apresentando manifestações como queimação, sensação de peso, contusão, pontada e 
rigidez. Por isso a dor é uma característica debilitante que pode ser considerada a principal causa da incapacidade 
funcional comprometendo a qualidade de vida desses pacientes. Este estudo mostrou que a hidroterapia alivia a 
dor do paciente fibromialgico devido os efeitos fisiológicos da água aquecida associados aos efeitos dos exercícios 
físico. Na piscina os exercícios físicos podem ser realizados com maior facilidade devido a densidade relativa 
permitindo a realização dos exercícios onde o paciente sente menos dor sendo assim mais fácil que no solo. 
Avaliação da capacidade funcional, utilizando o Health Assessment Questionnaire em pacientes com FM 
apresentou maior incapacidade no grupo de fibromialgia do que os outros grupos. Após a hidroterapia o grupo 
fibromialgico apresentou melhora da capacidade funcional. Segundo Biasoli hidroterapia melhora capacidade 
funcional, pois ela é restabelecida gradativamente com a melhora da atividade muscular e articular do paciente 
durante o movimento dentro da água, edificando a sua confiança e capacidade de realizar movimentos também fora 
da água. A melhora da capacidade funcional desses indivíduos também está relacionada  com os efeitos dos 
exercícios aeróbicos na água sobre o sistema muscular esquelético e cardiovascular, que proporciona: aumento do 
débito cardíaco, desvio da curva de dissociação da hemoglobina para a direita, aumento da capilaridade muscular e 
diminuição da resistência à difusão de O2 das hemácias para as fibras musculares contráteis; e remodelamento 
dos músculos exercitados, com transformação das fibras tipo II B para II A,  aumento do número, do tamanho e da 
concentração enzimática das mitocôndrias das células musculares de contração lenta. (SILVA et.al). Em nosso 
estudo, a recuperação da frequência cardíaca foi melhor na atividade de subir e descer escadas em pacientes que 
apresentam fibromialgia, por ser uma atividade de alta intensidade. Segundo Ferreira durante o repouso e 
exercícios de baixa intensidade a frequência cardíaca tende a permanecerem inalterados. Devido ao ritmo cardíaco 
oscilar constantemente e que tal variação é modulada por impulsos dos ramos simpáticos e parassimpático do 
sistema nervoso autônomo, ou seja, o braço parassimpático provoca diminuição da frequência cardíaca e aumento 
da variabilidade da frequência cardíaca, enquanto o simpático aumenta a frequência cardíaca e diminui a 
variabilidade da frequência cardíaca. (JACOMINI et.al). Já exercícios de intensidade submáxima e máxima á FC 
tende a diminuir, pois a pressão hidrostática altera a resposta cardiovascular durante o exercício na água, 
aumentando assim o retorno venoso ao coração e o volume sistólico é maior quando indivíduo está na posição 
ereta durante os exercícios submáximos.A hiperatividade simpática é uma das explicações para fadiga em 
pacientes fibromialgicos. (JACOMINI et. al) a escala de schalder  utilizada para avaliar a fadiga, mostrou  neste 
estudo que pacientes fibromialgico apresenta fadiga e que após a hidroterapia a uma melhora significativa. Isso 
explica que a hidroterapia melhora a fadiga devido aos seus efeitos fisiológicos da água aquecida que promove um 
relaxamento muscular. Uma forma de promover relaxamento é o empuxo da água que faz o corpo ficar mais leve 
na água aquecida que alivia a articulações doloridas facilitando assim o relaxamento. (MOSMANN et.al). Um 
instrumento utilizado para avaliação da função física e o impacto da SFM na qualidade de vida dos pacientes é o 
QIF. (SILVA et. al). Neste estudo a avaliação da qualidade de vida nos pacientes fibromialgico através desse 
instrumento mostrou que a maioria desses pacientes apresenta impacto na qualidade de vida e que após a 
hidroterapia a uma melhora. Segundo Mosmann a piscina terapêutica melhora a mobilidade e qualidade de 
movimento corporal e da capacidade física. A principal característica da água está no seu empuxo, que tem como 
função de aliviar o estresse sobre as articulações sustentadoras de peso além de reduzir as forças gravitacionais 
do movimento e a diminuição do peso na água que permite maior liberdade de movimentos. Os efeitos fisiológicos 
dos exercícios, combinados com aqueles que são causados pelo calor da água, são uma das vantagens da 
atividade nesse meio. (MOSMANN et.al) 
 

Conclusão 
A hidroterapia melhorou a capacidade funcional e reduziu o cansaço no pico das atividades dos pacientes com 
fibromialgia e recuperação da frequência cardíaca em exercícios de intensidade submaxima e máxima. 
 
Palavras-chave: fibromialgia, hidroterapia, capacidade funcional, frequência cardíaca, atividades de vida diárias. 
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Introdução 
A Síndrome da Fibromialgia (SFM), é definida como uma síndrome clínica que se caracteriza, por dor difusa pelo 
corpo todo. Tendo grande dificuldade de identificar e definir se as dores provem dos músculos ou das articulações. 
Além da dor, há sintomas como fadiga (cansaço), o sono não reparador, acompanhada de outras manifestações 
como problemas de memória, concentração, ansiedade, dormências, depressão, dores de cabeça, tontura e 
alterações intestinais. A principal característica de pessoa com Fibromialgia é a sensibilidade ao toque, em lugares 
anatomicamente específicos chamados de tender points (SOCIEDADADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 
2011). Para pessoas geneticamente predisposto, a síndrome pode se manifestar apartir de fatores relacionados a 
traumas físicos e psíquicos, mudanças de clima, aflição e sedentarismo (MOSMANN, 2006). A Fibromialgia se 
apresenta em uma grande escala no Brasil cerca de 2% a 3% das pessoas possuem a síndrome. Acometendo mais 
mulheres que homens sendo assim as maiores vítimas da síndrome, que costuma surgir entre os 30 e 55 anos, 
representando a maioria dos casos, cerca de 70 a 90%, porem ela pode se manifestar em crianças, adolescentes e 
idosos. Afetando principalmente pessoas com nível educacional elevado, e em classes sociais mais favorecidas 
(SOCIEDADADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA, 2011). “A SFM constitui grave problema de saúde, que tem 
implicações socioeconômicas, com impacto individual, familiar e social negativo. ” (LETIERI et al. 2013). A etiologia 
da síndrome da fibromialgia e desconhecida. Sabe-se que vários fatores contribuem para sua ocorrência, porém 
não se tem agente causador que desencadeie todos os sintomas na síndrome. Esse tem sido o motivo de serem 
levantadas várias hipóteses pela literatura em relação à causa. Pelo fato de a dor ser o motivo mais expresso na 
fibromialgia, alguns estudos avaliam se as fibromialgias provem de alterações na musculatura esquelética 
(chiarello, 2005). ‘‘Há hipótese de que a fibromialgia possa ser uma variante das doenças depressivas’’ (Ahles, 
Yunus, Masi.  Apud Sociedade Brasileira de Reumatologia, 2004). O que se pode notar e que a reação à dor e 
demostrada através da depressão, afastamento social, alteração do sono e cansaço. A dor é relacionada a todas 
essas alterações tudo isso leva a pessoa, dependendo do caso até mesmo, profissional da área da saúde, a 
questionarem se os sintomas são reais ou não, a dor pode estar, mas sem lesão aparente. Mas devido à 
experiência de vários casos e estudos acumulada de anos, como também os sintomas de dor musculoesquelética e 
de vários outros sintomas descritos da mesma forma em várias regiões do mundo, que permitiram uma 
classificação adequada para os pacientes contendo esta condição clinicas (SOCIEDADADE BRASILEIRA DE 
REUMATOLOGIA, 2011).  O que tem que se levar em conta é que a dor do paciente é real, pesquisas avançadas 
mostram o funcionamento do cérebro em tempo real, e foi descoberto que pacientes com síndrome da fibromialgia 
sentem dor, e que ela é real, mesmo que não haja indícios de lesão no corpo, mas a dor está presente.  Não se 
sabendo a causa da dor, existem fatores que desencadeiam crises de dores elevadas em quem possui a SFM, 
como esforço físico exagerado o estresse, sono de má qualidade e o frio (SOCIEDADADE BRASILEIRA DE 
REUMATOLOGIA, 2011). (SILVA et al. 2012) “afirma que Cerca de 75% dos pacientes com SFM queixam-se de 
má qualidade do sono, o que é atribuído a uma desordem eletro encefálica, pela ausência da última fase do sono. ” 
Para MOSMANN, et al. 2006 “o tratamento envolve geralmente 3 fases: medicação, atividade física e 
aconselhamento. Sendo que ” HECKER et al. 2011 “.A fisioterapia tem um importante papel na melhora do controle 
da dor e no aumento ou na manutenção das habilidades funcionais do paciente em casa ou no trabalho. ” O 
tratamento para a Fibromialgia e comumente confiado nas práticas farmacológicas para fornecer o alivio a dor, 
minimizar a depressão e reparar a qualidade de vida. (HECKER, 2011). Porém, essa terapia oferece limitações e 
pode causar efeitos colaterais. A finalidade do tratamento com fármaco tem levado a inserção de outros fatores 
cogentes ao tratamento. Por meio desse sentido, tem-se notado que o tratamento através de exercícios físicos 
proporciona resultados propícios para esta população. Dentre as intervenções com exercícios físicos, a que mais se 
destaca é a hidrocinesioterapia para tratamento e prevenção de dores musculoesqueléticas, a qual tem evidenciado 
resultados favoráveis para pacientes com dor crônica, e com fibromialgia (LETIERI, 2013). 

 
Objetivo 
Descrever o que a literatura científica diz sobre o efeito da hidroterapia em pacientes com fibromialgia.  A partir dos 
resultados, verificar os aspectos clínicos que apresentaram melhora em pacientes submetidos a tratamento de 
hidroterapia. E qual o impacto na qualidade de vida do paciente SFM. 
 

Metodologia 
 Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva. Os dados foram 
pesquisados no banco de dados científico Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), e em artigos, com documentos oficiais 
da sociedade brasileira de reumatologia. A coleta de dados ocorreu no período de 29 de setembro de 2015 a 15 de 
outubro de 2015. Os descritores foram utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo 
fibromialgia, hidroterapia, qualidade de vida associados pela expressão “and”. Para selecionar os artigos, os 
critérios de inclusão utilizados foram artigos com o recorte temporal de cinco anos (2010 a 2015), idiomas 
português, inglês e espanhol. Os 3 artigos selecionados foram lidos, analisados e os resultados encontrados foram 
organizados em forma de tabela e gráfico, por meio de recursos disponíveis pelo Pacote Office do Sistema 
Operacional Microsoft Windows 8, especificamente, o Word e Excel. 
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Resultado 
 Foram encontrados 30 artigos em toda a BVS, destes, 12 foram incluído aos quais, 9 eram da base de dados 
MEDLINE, LILACS 4 e 1 IBECS, totalizando 12, aos quais 3 atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos 
e foram aceitos para a presente revisão, após serem aplicados os filtros, idioma (inglês, português e espanhol), ano 
(2010 a 2015), artigos e estudos que retratassem a eficácia da hidroterapia em pacientes com fibromialgia.O 
primeiro filtro aplicado foi o “idioma” obtendo 21 artigo, foram excluídos 9. Após a seleção quanto ao “ano”, obteve-
se 12, excluindo 9 artigos por não estarem no recorte temporal de cinco anos. Em relação ao recorte temporal, 
encontrou-se um artigo do ano de 2010, 2011 (n=4), 2012 (n=3), 2013 (n=2), 2014 (n=0) e dois artigos do ano de 
2015. É possível notar também que o ano de 2011 foi ano de maior publicação, que nos próximos anos o número 
de artigos manteve-se em constante queda de publicação. 
 

Conclusão 
A pesquisa demostrou que existem outros programas de tratamento que têm apontado efeito na melhora da função 
e autocontrole dos sintomas em pacientes portadores da fibromialgia. Porém o uso da hidroterapia é indicado como 
recurso terapêutico que tem como efeito a diminuição dos espasmos musculares, relaxamento muscular, e 
diminuição da sensibilidade à dor, adequando a um aumento da tolerância ao exercício e de resistência física, 
sucedendo a melhora do condicionamento total. A partir do momento que se melhora o condicionamento físico, 
sucede ao mesmo tempo a melhora de sintomas como dor após esforço e a fraqueza muscular (SILVA, 2008). Os 
resultados da pesquisa expressam que pacientes com diagnostico de fibromialgia após tratamento com programa 
de hidrocinesioterapia, houve melhora significativa na ansiedade e na qualidade do sono de alguns pacientes tinha 
várias alterações, porem logo após o tratamento com hidrocinesioterapia verificou-se melhora na qualidade do 
sono, dando ao paciente maior conforto (Silva et al. 2012).A hidrocinesioterapia demostrou significativa melhora na 
síndrome, sendo bem indicada para o devido tratamento de pacientes com SFM, a importância desse tratamento foi 
que além de demostrar melhora na qualidade do sono, capacidade funcional, também teve melhoras na situação 
profissional, distúrbios psicológicos e sintomas físicos adquiridos da síndrome. Houve uma avaliação antes e após 
a terapia para indicar o nível da qualidade dos pacientes, após o tratamento observou-se melhora das condições 
físicas e psicológicas, que foi bem percebida após o tratamento. Foi concluído que as intervenções através da 
hidrocinesioterapia foi destinada na melhora da qualidade do sono e capacidade funcional contribuíram para a 
qualidade de vida de pessoas acometidas com síndrome da fibromialgia (Silva et al. 2012). Os resultados obtidos 
apresentaram grande eficácia na melhora da qualidade de vida das pacientes. A eficácia desse tratamento provém 
de uma série de exercícios aeróbios de baixa intensidade e alongamentos musculares em ambientes aquáticos, 
dessa forma a hidrocinegioterapia e um recurso indispensável para o melhor resultado de tratamento para 
portadores da fibromialgia, pois tem ganho em quase toda os aspectos em qualidade de vida (HECKER et al. 
2011). A hidrocinesioterapia se mostrou muito eficaz como opção para tratamento alternativa para pacientes com 
SFM, as alterações ocasionadas pela síndrome deixam pacientes totalmente debilitados. A qualidade de vida de 
um indivíduo com SFM e de má qualidade devido ao sono não reparador, dor muscular, fadiga, alterações 
emocionais, estresse além de distúrbios associados a traumas. Após a aplicação da hidrocinesioterapia foram 
observadas e melhoras significativas em todas as dimensões avaliadas tanto em aspectos físicos como no estado 
psicológicos relacionado a SFM. Muitos dos autores afirmam que modificar as dimensões usando recursos não 
medicamentoso durante o tratamento ajudam o paciente com SMF a continuar com a tratamento continua e sem 
interrupções, pelo fato de a hidrocinesioterapia usufruir de recursos alternativos durante as sessões para que os 
indivíduos sejam encorajados tratamento. E relação aos métodos utilizados que como as práticas físicas em meio 
aquático o controle das variáveis de volume, intensidade e duração do tempo são indispensáveis durante o 
tratamento, pois elas podem dar dados importantes sobre a quantidade e a qualidade do tempo para a aplicação 
durante a intervenção, pois assim era promover as alterações necessária e positivas em indivíduos com SFM e 
podendo ter um efeito duradouro. (LETIERI et al. 2013). 
 
Palavras-chave: fibromialgia; hidroterapia; qualidade de vida. 
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Introdução 
A osteoartrite (OA) é uma doença crônica de caráter inflamatório e caracterizada pela perda progressiva da 
cartilagem articular (Arthur et al 2012). Acomete principalmente as articulações de sustentação de peso como 
joelho, quadril (Rodrigues et al 2013), ocorrendo alterações bioquímicas, metabólicas e morfológicas, que se 
caracteriza pela perda da configuração nor¬mal, crepitação ao movimento, deformidades ósseas, formação de 
osteófitos, presença de processo inflamatório, acúmulo de líquido sinovial, e perdas sensório-motoras (Silva et al 
2011).O principal sintoma é a dor durante o movimento articular, sendo que durante a noite a dor é mais frequente. 
Outros sintomas são rigidez articular, que pode ocorrer após repouso ou inatividade, parestesias, fraqueza e 
espasmo muscular, limitação da ADM, inflamações, osteófitos e nódulos ósseos. A osteoartrite de quadril atinge 
20% das pessoas com idade maior que 55 anos (Natália Aquaroni Ricci, Ibsen Bellini Coimbra 2006). A etiologia se 
apresenta de duas formas, sendo primárias e secundárias. A primária é de causa desconhecida, podendo ser pelo 
envelhecimento e sobrecarga mecânica nas articulações, também pode ser associada à hereditariedade. Já a 
secundária, o fator pode ser traumatismo articular, necrose vascular, doenças inflamatórias, metabólicas, 
hemorrágicas e infecções articulares. (Facci et al 2007). Tem sido relatado que, em decorrência dessas alterações, 
pacientes com osteoartrite reduzem gradativamente a atividade física, e como consequência, a piora da qualidade 
de vida. (Figueiredo et al 2011). O tratamento atual da OA de quadril tem como função reduzir os sintomas. A 
prevenção e o controle da progressão dos sintomas podem ser feito com analgésicos (Natália Aquaroni Ricci, Ibsen 
Bellini Coimbra 2006), mas as medidas não farmacológicas apresentam lugar de destaque na terapia da 
osteoartrite. Algumas formas de atuação terapêutica são o controle de peso, fortalecimento muscular e o uso de 
meios físicos como a eletroestimulação (Riberto et al 1997). A maioria dos pacientes com OA fazem tratamento 
conservador, que contribui para redução e alívio dos sintomas como a dor.Uma das possibilidades terapêuticas 
para estes pacientes é a hidroterapia que consiste em um procedimento terapêutico que utiliza as propriedades 
físicas da água associados aos benefícios da cinesioterapia, que pode ser ideal para prevenir, manter, retardar, 
melhorar, ou tratar disfunções funcionais (Zanella 2012).Os benefícios da hidroterapia nos pacientes com 
osteoartrite de quadril ainda são questionáveis. Devido às propriedades físicas da água os movimentos articulares 
são realizados com maior facilidade e com menor atrito em relação aos movimentos realizados no solo. (Facci et al 
2007). Possivelmente a hidroterapia seja um dos tratamentos com melhor eficácia para este tipo de paciente. 
 

Objetivo 
OBJETIVO GERAL O objetivo deste estudo é avaliar os efeitos da hidrocinesioterapia sobre a capacidade de 
realizar AVD em pacientes idosos com osteoartrite de quadril.OBJETIVO SECUNDÁRIO Avaliar eficácia da 
hidroterapia para o tratamento da osteoartrose de quadril. Avaliar nos modelos terapêuticos propostos o potencial 
terapêutico quanto a redução de dor, melhora da fadiga, aumento da funcionalidade, e melhora das atividades de 
vida diárias por meio de instrumentos de avaliação validados Escala Visual Analógica (EVA), Escala Das Atividades 
Da Vida Diária – AVD (Lawton & Brody); Teste de caminhada de seis minutos; Goniometria. 

 
Metodologia 
Esse é um estudo prospectivo intervencional no qual 7 indivíduos com osteoartrite de quadril, que realizaram todas 
as avaliações propostas e o tratamento proposto. Os participantes foram avaliados previamente e posteriormente 
as respectivas intervenções. O protocolo recebeu aprovação do Comitê de Ética em pesquisa do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo e a Instituição aprovou o recrutamento dos participantes que assinaram o 
Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), e o orientador assinou uma declaração de concordância com o 
TCLE. ESCALA DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIAA capacidade funcional é medida por meio de instrumentos 
padronizados que avaliam o desempenho do idoso nas atividades da vida diária e nas atividades instrumentais da 
vida diária. (Valéria Teresa Saraiva Lino et al 2008). Atividades de vidas diárias (AVD) são tarefas que o indivíduo 
realiza diariamente. Não se resume de modo generalista, como somente autocuidado, se vestir, se alimentar, se 
arrumar, tomar banho e pentear. Englobam também outras habilidades, como escrever, ler livros, atender telefone, 
se sentar, se mover, se transferir de um lugar para o outro, e etc.A escala das atividades de vida diária é um 
instrumento que tem como objetivo avaliar a habilidade do paciente em realizar AVD (MARRA, et al. 2007).Em 
1969, Lawton e Brody fizeram uma escala para avaliar a AIVD (Atividades Instrumentais de Vida Diária), que inclui 
oito atividades: capacidade de usar o telefone, fazer compras, preparar a comida, trabalho doméstico, lavar a 
roupa, locomoção fora de casa, responsabilidade a respeito da medicação e manejo com o dinheiro, totalizando 90 
pontos. Os itens são classificados quanto à qualidade da execução, iniciativa e assistência.TESTE DE 
CAMINHADA DE SEIS MINUTOS:Os pacientes deverão realizar o teste pelo menos duas horas após as refeições, 
com roupas e calçados confortáveis e manter a medicação normalmente.Antes de se iniciar o teste, deverão fazer, 
no mínimo, 10 minutos de repouso, e durante esse período, deverão ser avaliados os dados de oximetria de pulso, 
pressão arterial, nível de dispneia e frequência cardíaca e respiratória.O teste deverá ser feito em um corredor de 
no mínimo 30 metros de comprimento e que seja livre de circulação de pessoas.  
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O avaliador não deverá caminhar ao lado do paciente. Porém, há casos que será necessário, como por exemplo, 
dar mais confiança e segurança em casos de falta de equilíbrio, ou carregar fonte de oxigênio. Nessas exceções, o 
avaliador deverá caminhar sempre atrás do sujeito.Os pacientes realizarão dois testes com, no mínimo, 15 minutos 
de intervalo entre eles para descanso. A realização de duas repetições tem como fundamento eliminar o efeito 
aprendizado e assegurar a reprodutibilidade do procedimento. Caso haja uma diferença maior que 10% da 
distância entre a primeira e a segunda repetição, deverá ser feito um terceiro teste.Durante as caminhadas, deverá 
ser usado frases de encorajamento a cada minuto, por meio de frases padronizadas.Ao final do teste, os dados 
vitais, serão coletados inicialmente, deverão ser coletados novamente.O Teste de caminhada de seis minutos 
determina importante estresse hemodinâmico e um elevado número de arritmias graves, apesar de refletir melhor 
as atividades cotidianas do que um teste de consumo máximo. Será avaliada a distância percorrida pelos pacientes 
(Rubim et al 2005). GONIOMETRIA: A goniometria manual é um método largamente utilizado na clínica 
fisioterapêutica para a avaliação da amplitude de movimento. Para a avaliação postural, o goniômetro também pode 
ser utilizado na mensuração de ângulos articulares. Entre as vantagens dessa metodologia, pode-se citar o baixo 
custo do instrumento e a fácil mensuração, que depende quase que exclusivamente da experiência anterior do 
avaliador. Essas vantagens tornam a goniometria manual bastante acessível na clínica fisioterapêutica. O 
goniômetro universal, como instrumento de mensuração para as articulações dos membros superiores e inferiores, 
possui uma confiabilidade considerada de boa a excelente, embora apresente baixa confiabilidade para a 
mensuração da amplitude de movimento do tronco (Sacco, et al 2007). ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA). A 
escala visual analógica é um instrumento utilizado para medir a quantidade de dor dos indivíduos. Desenhada como 
uma linha horizontal de 10cm com as extremidades de 0 onde indica ausência de dor e de 10 indicando a pior dor 
possível, utilizando-se uma régua e medindo-se a distância entre a marcação do indivíduo, que está sendo 
avaliado, e o extremo inferior, numa escala em centímetros. (BOTTEGA, FONTANA 2010). QUESTIONÁRIO DE 
ESTILO DE VIDA. O questionário de estilo de vida inclui cinco instrumentos de avaliação, sendo eles nutrição, 
atividade física, comportamento preventivo, relacionamento social e controle de estresse. Consiste numa 
autoavaliação da qualidade de vida pessoal de cada paciente, com somatória de 0 a 45, sendo que cada tópico 
pode ser avaliado de 0 a 3, onde 0 não faz parte do estilo de vida, e 3 faz parte.CASUÍSTICA A população deste 
estudo foi constituída por pacientes com diagnóstico de osteoartrite de quadril segundo os critérios do American 
College of Rheumatology (ACR) na faixa etária de 25 a 75. Os indivíduos integrantes deste estudo fizeram parte do 
programa de reabilitação da Policlínica Universitária do UNASP que tem parceria com as 12 Unidades Básicas de 
Saúde da região do Capão Redondo. Os indivíduos foram informados sobre a pesquisa e convidados a participar 
do estudo. Foram selecionados os indivíduos que atende aos critérios de inclusão deste projeto. Os sujeitos 
selecionados a participar deste estudo, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.CRITÉRIOS DE 
INCLUSÃO: Pacientes com diagnóstico clínico de OA de quadril; Indivíduos de ambos os sexos; Indivíduos que 
concordaram com termo de consentimento livre e esclarecido; não estar realizando nenhum tipo de tratamento 
associado durante o estudo; Indicação médica para participar de um programa de fisioterapia; Indivíduos na faixa 
etária de 25 a 75 anos. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: Pacientes com diagnóstico de doenças dermatológico infecto 
contagioso ou doença neurológica que não têm controle esfincteriano e urológico; Pacientes com OA de quadril e 
que têm Cardiopatias e hipertensão descompensadas associados.PROTOCOLOS Todas as avaliações foram 
realizadas antes e após o período de intervenção. Os pacientes envolvidos no estudo foram submetidos ao 
tratamento das alterações articulares do quadril, causadas pela OA, por meio da hidrocinesioterapia, composto por: 
três sessões semanais, 12 sessões de intervenção 60 minutos cada, inteiramente no meio aquático. O programa 
terapêutico foi constituído de quatro fases: Aquecimento global com marcha anterior posterior e lateral em toda 
piscina em 5 minutos, alongamento muscular dos membros superiores e inferiores e da musculatura dorsal em 20 
minutos, fortalecimento muscular com realização de exercícios ativos livres dos membros superiores e inferiores 
iniciado sem carga e depois utilizando espaguete e pesos aquáticos no máximo 30 minutos com três séries de 10 
sessões. A piscina terapêutica aquecida a uma temperatura de 32 a 34Cº. 
 

Resultado 
Foram avaliados 12 pacientes com osteoatrose de quadril, destes, três (25%) foram excluídos por realizarem 
apenas a primeira avaliação e dois (16,6%) desistiram de fazer parte do estudo.Foram analisados dados de sete 
participantes, sendo cinco mulheres e dois homens, com média de idade de 60,5±8,4 anos. Todos apresentavam 
importante grau de limitação física. Quatro destes não conseguem realizar as tarefas domésticas, como limpar 
casa. Cinco são aposentados por deficiência física e o restante ainda realiza trabalho.Foi verificado que eles 
estavam com sobrepeso, e andaram em média 358±105,1 metros durante o Teste de Caminhada de Seis Minutos, 
e após a intervenção, teve um aumento para 403,1±69 (p=0,199).No início e no final de cada atendimento, era 
perguntado a nota da dor utilizando a Escala Visual Analógica (EVA), onde na pré intervenção se teve a média de 
8,2±1,1 e na pós intervenção 4,8±1,5 (p=0,0004), obtendo-se diferença significante.O grupo foi formado por 
pacientes com indicação para realização de hidroterapia.Foram aplicados dois questionários com intuito de avaliar 
a qualidade e estilo de vida dos pacientes individualmente. Os dados referentes ao primeiro questionário, que avalia 
atividades de vida diária, como: cuidados pessoais e domésticos, trabalho e recreação, compras e dinheiro 
locomoção, comunicação e relações sociais (cônjuge), estão na tabela 2. 28,8% dos pacientes conseguem realizar 
suas atividades, mas com certo grau de dificuldade e foi visto que não houve diferença significativa antes e após a 
intervenção.O segundo questionário avalia o estilo de vida. Previamente ao tratamento, a média da pontuação foi 
de 88±22 e pós-tratamento de 88±44 (p=0,21), sendo que os principais aspectos a se destacarem foram o 
comportamento preventivo com média de 8,2±1,1 para 9±0 (p=0,057) e a prática de atividade física com melhora de 
1,0 de diferença.Não houve diferença significante na avaliação goniométrica antes e após a intervenção. 
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Conclusão 
Diante dos resultados, pode-se concluir que com 12 sessões de hidroterapia 3 vezes por semana, houve redução 
da dor. E melhora do Teste de Caminhada de 6 minutos, clinicamente significante. Não houve diferença significante 
em outros aspectos das avaliações, como amplitude de movimento e questionários sobre qualidade e estilo de vida. 
 
Palavras-chave: Osteoartrose, hidroterapia, atividades de vida diárias. 
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FÍSICO 

 
Karolayny Vidal de Oliveira; Jordana Fagundes da Cunha; Maristela Santini Martins 

 
Email: karollayny_vidal@hotmail.com 

 

Introdução 
Em 2000, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), aconteceram 16,7 milhões de óbitos, dos 
quais 7,2 milhões foram cominados à doença arterial coronariana (DAC). Pesquisas prospectivas estimam que, em 
2020, esses dados excedam a casa dos 40 milhões. O acréscimo acelerado da doença arterial coronariana, em 
países em desenvolvimento, simula uma das questões de saúde pública mais acentuadas do momento, sendo 
culpadas por cerca de 76% de óbitos por doenças cardiovasculares (Berry, Cunha, 2010). Segundo Siervuli et al, 
(2014) a principal causa de mortalidade e incapacidade no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares. O 
infarto agudo do miocárdio (IAM) é um dos acometimentos mais comuns, e reflete a morte dos cardiomiócitos 
determinado por um desequilíbrio entre a doação e demanda de nutrientes ao tecido, consequente à obstrução do 
fluxo coronariano, podendo ser transitório ou permanente.Por isso vale ressalta que para o funcionamento normal, 
o corpo humano precisa de oxigênio. E o sangue que sai do coração com oxigênio tem a função de atinge todos os 
órgãos por meio das artérias; depois, retorna ao coração para se reabastecer de oxigênio. Quando as artérias 
fecham (aterosclerose), acontece o infarto na local que não recebeu o oxigênio. Basta não receber oxigênio, para 
região entrar em colapso (Ministério da Saúde, 2011). A aterosclerose é causada principalmente por acúmulo de 
gordura de influência comportamental, podendo também ser causada de origem genética. Os principais fatores 
para a ocorrência de entupimentos das artérias são a obesidade, sedentarismo, tabagismo, hipertensão, colesterol 
alto e consumo excessivo de álcool. Tais condutas foram assinaladas pelo estudo que Afirmar (Fatores de Risco 
Associados com o Infarto do Miocárdio no Brasil), o maior já efetivado no País, efetivado pelo Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia. Foram entrevistados 3.550 pacientes de 51 cidades brasileiras entre 1997 e 2000 
(BRASIL, 2011). Onde o estudo relata que os riscos provocados pelo comportamento de um homem fumante que 
possui cinco vezes mais chance de ter um infarto do que o não fumante. Superam inclusive histórico familiar de 
doença cardiovascular (Ministério da Saúde, 2011). Vale lembrar que existem diversos fatores responsáveis pelo 
infarto agudo do miocárdio além dos citados anteriormente, como hipercolesterolemia, diabetes millitus, 
hereditariedade, sexo masculino, faixa etária e doenças não tratadas (Siervuli et al, 2014). Neste contexto 
epidemiológico, é importante a adoção de medidas preventivas para impedir a progresso e recorrência da doença 
coronariana, além de diminuir suas sequelas, objetivando a reintegração do indivíduo às suas atividades laborativas 
e sociais e preservando sua qualidade de vida (QV) (Berry, Cunha,2010). Este tem como objetivo, fazer uma 
revisão bibliográfica que abordasse as alterações morfológicas do sistema cardiovascular pós-IAM, e descobrir a 
influência do exercício físico sobre o tratamento de tal patologia (Siervuli et al, 2014). 

 
Objetivo 
2.1 Objetivo Geral Analisar os efeitos dos programas de Reabilitação Cardíaca e os tipos de benefícios clínicos e 
funcionais dos programas em pacientes acometidos pelo infarto agudo do miocardio.2.2 Objetivos específicos. 
Descrever os benefícios de cada tratamento realizado. Identificar os efeitos causados pelo exercício físico. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva.3.2 Coleta de dadosOs 
dados foram pesquisados nas bancas de dados científicas LILACS, BVsalud e Scielo à procura das melhores 
evidências científicas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 11 de agosto de 2015 a 16 de agosto 
de 2015.Os descritores foram utilizados conforme o DECS – Descritores foram infarto do miocárdion e exercício 
associados pela expressão “and”. Para selecionar os artigos, os critérios de inclusão utilizados foram artigos com o 
recorte temporal de dez anos (2006 a 2015), idioma português, assunto principal (infarto do miocardío; exercício; 
terapia por exercício e reabilitação) e os dados referentes à realidade brasileira. Como critério de exclusão, não 
foram utilizados artigos com ano de publicação inferior a 2006.3.3 Organização e análise dos dadosOs 5 artigos 
selecionados foram lidos, analisados e os resultados encontrados foram organizados em forma texto e fluxograma, 
por meio de recursos disponíveis pelo Pacote Office do Sistema Operacional Microsoft Windows XP. 
 

Resultado 
Foram encontrados 2.368 artigos em toda a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), ao serem aplicados os filtros, idioma 
(português), ano (2006 a 2015), assunto principal ( infarto do miocardío; exercício; terapia por exercício; e 
reabilitação), bases de dados (LILACS), destes foram selecionados 14, aos quais 5 atenderam aos critérios de 
inclusão pré-estabelecidos e foram aceitos para a presente revisão, após artigos e estudos que retratassem a 
eficácia dos exercícios físicos em pacientes acometidos por infarto agudo do miocardío, abaixo demonstrados no 
fluxograma 1.Em relação ao recorte temporal, encontrou-se quatro artigos do ano de 2006, 2010 (n=4), 2012 (n=2), 
2013 (n=2), 2014 (n=2) e nenhum artigo do ano de 2007, 2008, 2009,2011 e 2015. É possível notar também que 
nos anos de 2012 a 2014 o número de artigos manteve-se constante, conforme observado abaixo no Gráfico 1.O 
primeiro filtro aplicado foi a “base de dados” obtendo 99 artigos, foram excluídos 29 após a seleção quanto ao 
“assunto principal”, obteve-se 77 artigos, após a aplicação do terceiro filtro “idioma” foram excluindo 30 artigos por 
não serem escrito na língua portuguesa, restando 47 artigos. E após a aplicação do quarto e ultimo filtro “ano” 
restaram apenas 14 artigos dentro os quais 5 foram selecionados por se encontrarem dentro dos padrões 
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preestabelecidos para a pesquisa.  4.1 Os benefícios do TC6 na RC  Comparando a relação entre os testes da 
caminhada de 6 minutos, quando aplicado com o fisioterapeuta caminhando ao lado do paciente, dando 
incentivandoo verbalmente (TC6ac, com acompanhamento) e o teste apenas com o estímulo verbal (TC6s, sem 
acompanhamento), foi observado diferença estatisticamente significante, com valores maiores médios da distância 
percorrida, da freqüência respiratória e cardíaca, e da percepção individual de esforço no TC6 com 
acompanhamento, tanto nos idosos sem cardiopatia clinicamente evidente como nos pacientes com IM prévio. O 
TC6ac teve um crescimento a média da distância percorrida em 70,33 m, aproximadamente em 15% nos pacientes 
com IM prévio, em comparação ao TC6s. Nos idosos “normais”, o TC6ac aprimorou a performance do TC6ac por 
meio do acréscimo médio da distância em 64,84 m, ou seja, em aproximadamente 12% (Araújo et al, 2006). Os 
efeitos da RC pós- IAM Foram avaliados 37 pacientes com média de idade de 56 anos, sendo 36 de cor branca 
e 27 do sexo masculino. O tratamento de todos foi realizado na fase aguda da doença através de revascularização 
miocárdica. Para isso utilizamos a avaliação da capacidade funcional que foi medida diretamente através do teste 
de exercício cardiorrespiratório e apresentou um acréscimo de 14,3% no V’O2 pico (p=0,0001). E vários estudos 
têm correlacionado o aumento da capacidade funcional com a redução de mortalidade (Berry, Cunha, 2010). Foram 
obeservados também o aumento em 9,2% do pulso de Oxigênio (p=0,005). Já a frequência cardíaca máxima 
aumentou de 6,2% (p=0,0001), na frequência de recuperação de 2,4% (p=0,0005) e na pressão arterial sistólica 
máximade 6%. Relataram redução da fração LDL-c (p=0,004), nos níveis séricos do colesterol total (p=0,006), 
glicose (p=0,006), triglicérides (p=0,01), elevação da fração HDL-c (p=0,0001) e hemoglobina-glicada (p=0,02). Não 
foi verificada variação significativa em relação a PCR-T (Berry, Cunha, 2010).4.3. Apitidão cardiorespiratoria e 
melhor QV em diferentes intensidades de exercíco O exercício aeróbio, além de ter um baixo custo, reduz os 
fatores de risco para a DAC e, consequentemente, melhora a QV do indivíduo, além da aptidão cardiorrespiratória, 
um dos parâmetros cardiovasculares mais importantes na determinação do prognóstico em pacientes 
coronariopatas e por isso é reconhecido como importante ferramenta na Reabilitação Cardíaca. Tanto a avaliação 
da percepção da QV, quanto a capacidade funcional (VO2 pico)  têm se mostrado extraordinárias na definição da 
estratégia de tratamento e do prognóstico da Doença Arterial Coronaria (Benetti, Araujo, Santos,2010).Os 
resultados da pesquisa expressaram que a ANOVA two-way revelou que em relação ao grupo de moderada 
intensidade (32,0 ± 5,3 ml/kg.minpara 37,1 ± 3,9 ml/kg.min) o grupo de alta intensidade teve o aumento do VO2 
pico significativo (p<0,05) (29,9 ± 2,2 ml/kg.min para 41,6 ± 3,9 ml/kg.min) já em comparação ao grupo controle 
todos os dois grupos aumentaram significativamente. Apresentou também a melhora da QV nos grupos de alta 
intensidade e de moderada intensidade.4.4 Os efeitos da atividade física de lazer no prognóstico da CRMOs 
resultados relatados pela pesquisa foi que o grupo de pessoas que eram ativos, assim chamados por já realizarem 
algum tipo de atividade física, apresentou 78% menos probabilidade de cursar com ECM (odds ratio [OR] = 0,22; 
intervalo de confiança [IC] 95% = 0,09- 0,51), P< 0,001 e exibiu uma diminuição de 33% no tempo de internação 
hospitalar, em comparação aos pacientes sedentários (hazard ratio [HR] = 0,67; IC 95%: 0,49 - 0,93), P = 0,018 
(NERY, BARBISAN, 2010). 

 
Conclusão 
A pesquisa concluiu que  a importância do exercício físico em paciente acometidos pelo IAM são relevantes, sendo 
os tipos de tratamentos relatados por cada artigo diferentes entre si, mais com algumas semelhanças, ou seja, os 
tipos de exercícios cardiorespiratorios e aerobicos ou TC6 monstram grande significancia no tratamento IAM, sendo 
relatada o aumento da frenquência cardíaca máxima, do pulso de oxigênio,  da pressão sistólica máxima, relataram 
também a diminuição da  fração LDL, nos níveis séricos do colesterol total, glicose, triglicerideos, o aumento da 
fração de HDL esses são alguns dos efeitos do tratamento que fazem com que o paciente melhore bem mais 
rapido, e pode fazer com que o paciente evolua da classe funcional II para classe funcional I. Outros beneficíos que 
a atividade física pode trazer para o paciente é a melhora da qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Infarto do miocardio e Exercício. 
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Introdução 
A articulação do joelho é responsável por sustentar o peso do corpo, manter o equilíbrio, e é a que mais sofre 
impacto. Esta articulação é complexa para conseguir proporcionar estabilidade e mobilidade ao corpo humano, 
funções garantidas principalmente pelas estruturas ósseas, ligamentares e musculares que compõem este 
complexo articular e, portanto, é considerada uma das articulações que mais sofre lesões. (DAMBROS et al; 2012). 
O ligamento Cruzado Anterior (LCA) é essencial para a estabilização do joelho, impedindo que a tíbia se desloque 
anteriormente. As lesões desse ligamento ocorrem normalmente após entorses do joelho durante a prática de 
atividade física resultando em ruptura de sua continuidade, e consequentemente perda funcional, a qual se não for 
tratada pode evoluir para lesões de menisco, degeneração articular e modificações artríticas. (THIELE et al; 2009). 
Após ruptura do LCA observa-se perda de força muscular e redução do padrão de atividade voluntária do músculo, 
sendo estas alterações observadas no músculo quadríceps, observa-se uma instabilidade da articulação do joelho 
com uma excessiva rotação interna e translação anterior da tíbia, principalmente nos últimos graus de extensão 
causando limitações nas AVDs desses indivíduos (PIZZATO et al; 2007). Os pacientes lesionados de LCA, são 
geralmente submetidos ao tratamento conservador e cirurgia, a cirurgia para reconstruir o ligamento, é através de 
enxertos colhidos dos tendões dos músculos semitendínio, grácil, tendão de Aquiles, músculo quadríceps ou 
ligamentos secundários, e são colhidos a partir do membro que será operado. O número de cirurgias vem 
crescendo nos últimos anos e são indicados para se evitar maiores complicações causadas pela instabilidade 
articular (STREICH et al, 2011). O ligamento rompido então é reconstruído devolvendo a estabilidade anatômica e 
funcional da articulação do joelho, permitindo o retorno do indivíduo ao retorno de suas atividades de vida diárias 
(AVDs). (DAMBROS et al; 2012).As principais funções da reabilitação fisioterapêutica após cirurgia de LCA são 
controle do processo inflamatório, alívio da dor, promover ganho de amplitude de movimento (ADM), recrutamento 
muscular e estímulo sensório motor (CARDOSO et al; 2008).Em razão da alta incidência de lesão de LCA em 
atletas principalmente no ramo futebolístico, se faz necessário uma política de prevenção na ocorrência dessa 
lesão, e estudos apontam que o treino proprioceptivo e também neuromuscular previne a ocorrência dessas lesões. 
Se faz necessária a implementação de programas específicos de condicionamento, treino, educação visando maior 
controle corporal durante a atividade desportiva, portanto importante fortalecer a musculatura do grupo muscular 
quadríceps, fazer exercícios de equilíbrio, de condicionamento e proprioceptivos. (BRITO; SOARES; RABELO, 
2008). 
 

Objetivo 
Este trabalho teve como objetivo principal relatar o que a literatura científica diz sobre o tratamento fisioterapêutico 
após reconstrução cirúrgica do LCA e quais os consensos sobre o tema. Descrever no que consiste o Ligamento 
Cruzado Anterior e sua importância; desenvolver conceitos, ideias e entendimentos sobre a lesão de LCA e a 
cirurgia de reconstrução, a partir de padrões encontrados nos dados científicos; analisar diferentes tratamentos 
fisioterapêuticos através de exercícios cinético funcionais, crioterapia, eletroterapia que sejam necessários durante 
a reabilitação do paciente pós-operado. 

 
Metodologia 
Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa com abordagem exploratória e descritiva. Os dados foram 
pesquisados no Portal de Pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) à procura das melhores evidências 
científicas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 13 a 27 de outubro de 2015.Os descritores foram 
utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, sendo Fisioterapia, Reabilitação, Ligamento 
Cruzado Anterior, Cuidados Pós-operatório, Tratamento e Exercício. Para selecionar os artigos, os critérios de 
inclusão utilizados foram: Assunto principal: Ligamento Cruzado Anterior; Idiomas: português, inglês e espanhol; 
Recorte temporal de cinco anos a considerar 2010 a 2015; Tipo de Publicação: artigos.Foram incluídos ainda 4 
artigos que não se encaixavam no recorte temporal, sendo 1 de 2007,1 e de 2008 e 2 de 2009, pois se mostraram 
relevantes para a construção deste estudo. Ao final da coleta de dados, foram selecionados 10 artigos que retratam 
possíveis tratamentos para recuperação do LCA e a realidade da literatura científica sobre o tema em estudo. 
 

Resultado 
As principais funções da reabilitação fisioterapêutica após cirurgia de LCA são controle do processo inflamatório, 
alívio da dor, promover ganho de amplitude de movimento (ADM), recrutamento muscular e estímulo sensório 
motor, para isso existem diferentes técnicas para reabilitação do joelho, quanto ao retorno da funcionalidade e 
estabilidade.A crioterapia é uma terapia acessível financeiramente e muito fácil de ser aplicada, consiste no uso do 
gelo sobre a áreas afetadas, como em lesões de tecidos moles, onde se objetiva a diminuição do edema e dor 
causados pela inflamação desencadeada após a ruptura do ligamento, esta técnica tem mostrado eficácia no 
tratamento pós-operatório para redução de consumo de medicamentos, tempo de internação e recuperação da 
amplitude de movimento do joelho, além da redução da dor e edema como já mencionados. Price é um método no 
qual a crioterapia se encaixa. Esta sigla consiste na: Pr-proteção do membro, como no uso de muletas e talas 
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orpédicas; I-(ice) aplicação do gelo, C- compressão como enfeixamento e E- elevação para facilitação do retorno 
venoso. O tempo de aplicação da crioterapia varia de 10 a 20 minutos, de duas a quatro vezes ao dia. (DAMBROS 
et al, 2012) Assim também o uso de eletroterapia com objetivo de estimulação muscular, traz bom pois, a 
estimulação elétrica funcional (FES- Functional Electrical Stimulation) é uma técnica de estimulação elétrica dos 
neurônios motores com objetivo de excitação muscular que gera contração, para retorno funcional do membro 
acometido, traz bom resultado quanto ao ganho da massa muscular que sofre atrofia e débito de força pelo repouso 
exigido pela cirurgia, imobilização e desuso. (BOHÓRQUEZ; SOUZA; PINO, 2013). O músculo quadríceps 
composto por vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral, apesar de ser um grande grupo muscular, 
perde sua massa rapidamente quando em situação de imobilização, como após uma cirurgia para reconstrução do 
LCA. Fibras do tipo 1 presentes neste músculo, apresentam significativas alterações com 60% a 80% de sua força, 
principalmente em isometria, depois de cinco a seis semanas de desuso. Indivíduos que apresentam fraqueza e 
redução da ADM, desenvolvem também anormalidades na velocidade, comprimento e ritmo no andar. Por isso na 
reabilitação convencional pode se incluir a eletroestimulação como forma de fortalecimento e ganho de massa 
muscular. A corrente alternada (2500 Hz) e corrente retangular assimétrica bifásica pulsada, são as mais utilizadas, 
mas a escolha das correntes varia de acordo com a capacidade de estimulação elétrica para gerar a contração 
efetiva.  (IMOTO et al, 2011). Os indivíduos que sofreram lesão no LCA podem apresentar mudanças na ativação 
dos músculos da coxa, a fim de impedir o deslocamento anterior da tíbia, que ocorre principalmente no final da 
extensão em exercícios de cadeia cinética aberta (CCA) favorecida pela ação do músculo quadríceps. Nesta 
situação ocorre uma inibição deste músculo que pode ser causada pela perda de mecanoceptores presentes no 
LCA ou apenas pela atrofia das fibras tipo II. Pode então haver uma ativação maior do músculo isquiotibiais, 
responsável pela flexão do joelho e composto por semimenbranáceo, semitendíneo e bíceps femoral, 
principalmente em exercícios de CCA, para compensar a inibição de seu antagonista, o quadríceps. A ativação 
excessiva dos isquiotibiais pode sobrecarrega-lo, levando a mudança do seu tipo de fibras, atrofiando as do tipo II e 
reduzindo a força total do joelho. Tanto os exercícios de cadeia cinética fechada (CCF) e CCA mostraram bons 
resultados e úteis para o tratamento de lesão de LCA. Porém os de CCF mostraram-se mais eficazes quanto a 
assistência ao retorno das práticas esportivas por se assemelharem as atividades funcionais, parecem também 
apresentar mais segurança contra o estresse e mais instabilidade da articulação, por envolver outros músculos do 
membro inferior e não apenas o quadríceps e isquiostibiais. (Pizzato et al, 2007). Existe um cisalhamento fisiológico 
no joelho entre o fêmur e a tíbia para que haja o movimento de extensão e flexão, ou seja, para que exista 
movimento funcional desta articulação. O pico de torque corresponde a força muscular funcional máxima, 
permitindo ainda, comparar o equilíbrio da musculatura agonista e antagonista. Homens pós-operados de lesão de 
LCA apresentam pico de torque inferior nos músculos responsáveis pela rotação interna da tíbia, quando 
comparados com homens que sofrem outras lesões no joelho e não passaram pela cirurgia. Pois a cirurgia de 
reconstrução de LCA é feita com enxerto de tendão dos músculos semitendínios e grácil e o pico torque do joelho é 
reduzido até que estes músculos comecem a se restaurar. Porém através do acompanhamento Fisioterapêutico 
pode-se notar aumento significativo na 21° semana do pós-operatórios, sendo observado também até um valor 
maior de torque isométrico dos músculos que participam da rotação interna da tíbia (isquiostibiais), quando 
comparados novamente aos indivíduos com lesão de membros inferiores que não passaram por cirurgia e não 
receberam tratamento fisioterapêutico. (CAZAMARA et al, 2011). 

 
Conclusão 
Através destas e outras intervenções foi possível perceber que tem ocorrido melhorias significativas no joelho dos 
pacientes submetidos ao tratamento fisioterapêutico após cirurgia de LCA, tanto apenas a fisioterapia convencional, 
e ainda mais quando associada com outras técnicas como a eletroterapia, para ganho de massa e força muscular, 
crioterapia para analgesia e edema, cinesioterapia para ganho de ADM e força muscular. A Lesão de LCA pode 
estar ligada a lesões meniscais e osteoartrites, por isso deve-se intervir com tratamentos o quanto antes, para que 
a condição do joelho acometido não se agrave desencadeando mais lesões.  O tratamento fisioterapêutico imediato 
após cirurgia de ligamento cruzado anterior é valoroso para recuperação do paciente sendo de total importância, 
para que o mesmo volte a ter a capacidade funcional dentro daquilo que fisiologicamente é possível, aumentando 
sua amplitude de movimentos, evitando instabilidades e falseios, fortalecendo e alongando músculos importantes, e 
dando maior propriocepção para que o movimento do membro recém operado se restabeleça devolvendo o 
indivíduo o mais funcional possível a sociedade. 
 
Palavras-chave: Fisioterapia, Reabilitação, Ligamento Cruzado Anterior 
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Introdução 
Tromboembolismo pulmonar (TEP) é a obstrução da artéria pulmonar ou um de seus ramos por um trombo 
originário na maioria das vezes do território venoso ou, mais raramente, do átrio direito ou consequentemente em 
um de seus ramos. Estima-se que 65% a 90% dos episódios de TEP originam-se do sistema venoso profundo dos 
membros inferiores, incluindo veias ilíacas, femorais e poplíteas. Entretanto, eles podem decorrer de trombos 
provenientes das veias pélvicas, renais, de membros superiores ou do átrio direito. A maior parte dos TEP 
clinicamente manifestos decorrem de trombos originados das ilíacas ou femorais. A obtenção de dados 
epidemiológicos dos eventos tromboembólicos é um desafio, em função das dificuldades de confirmação 
diagnóstica, ficando sempre a impressão de que nem todos os casos são computados. Com esta ressalva em 
mente, os estudos, em média, mostram uma incidência de eventos tromboembólicos de 71 casos por 100.000 
habitantes por ano, dos quais dois terços constituem-se apenas de trombose venosa profunda (TEP) e um terço de 
tromboembolismo pulmonar associado (TEP). Em estudo conduzido nos EUA em 1991, por exemplo, os autores 
encontraram incidência de TEP de 23 casos por 100.000 habitantes por ano e de TVP isolada de 48 casos por 
100.000 habitantes por ano (Ann Intern Med 1991; 151:933-938). O tromboembolismo venoso recorrente é um 
problema importante que leva ao aumento da morbimortalidade¹ afetando diretamente a qualidade do estilo de vida 
e qualidade de vida dos pacientes acometidos. O diagnóstico quando precoce e correto fazem a diferença no 
tratamento que deve ser imediato, podendo assim diminuir a taxa de mortalidade. A mortalidade do TEP, quando 
não tratado, é de 30%, mas ela é reduzida para 2% a 8% quando o diagnóstico é feito e o tratamento adequado, 
instituído. O óbito decorre, na maioria das vezes, de um episódio recorrente. Obviamente esses resultados 
consideram os episódios de TEP diagnosticados, ou seja, aqueles de maior repercussão clínica. A presença de 
quadros de menor gravidade, que passam clinicamente despercebidos, nos faz pensar que a real mortalidade da 
TEP seja menor. 
 

Objetivo 
Esta pesquisa tem como finalidade a procura de artigos na literatura cientifica que possam mostrar qual é o 
tratamento adequado para pacientes com tromboembolismo pulmonar (TEP) e quais são os melhores 
métodos.Relatar o que a literatura científica diz sobre o tratamento para pacientes com tromboembolismo pulmonar 
(TEP). Conhecer os tratamentos para pacientes acometidos com tromboembolismo pulmonar (TEP), juntamente 
com as complicações secundárias.Descartar tratamentos pouco eficazes no tratamento do TEP. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem exploratória e descritiva.Os dados foram 
pesquisados no banco de dados científicos Scielo, Medline e Portal de Pesquisa da BVS em vista das melhores 
evidências científicas disponíveis. A coleta de dados ocorreu no período de 28 de setembro de 2015 a 9 de outubro 
de 2015.Os descritores foram utilizados conforme o DECS – Descritores de Ciências da Saúde, trombose pulmonar 
AND tratamento AND trombose venosa profunda. Pesquisados na base de dados Scielo, passando pelo processo 
de exclusão e filtros utilizados como idioma (Inglês e Português), data de publicação (desde 2010).Os 16 artigos 
que passaram pelo processo de exclusão com nível de relevância do assunto abordado, o restante  foram 
selecionados, lidos, analisados e os resultados encontrados foram comparados para chegarmos a um consenso, 
então os 6 artigos foram organizados em forma de tabela e gráfico, por meio de recursos disponíveis pelo Pacote 
Office do Sistema Operacional Microsoft Windows XP, especificamente, o Word e Excel. 
 

Resultado 
Foram encontrados 16 artigos que passaram pelo processo de exclusão e pelos filtros, utilizamos artigos 
publicados até 5 anos atrás, no idioma (inglês, português e espanhol). Dentre os 6 selecionados, 1 foi excluído por 
não retratar do assunto necessário para o levantamento das informações. De acordo com a tabela abaixo.Ano de  
 
Publicação Inglês  Português  Espanhol  MEDLINE   Scielo  LILACS Total  Aceitos 
 
2010    1     1      —      —    1     —   1  
2011    0     0      —      0    0     —   4     1 
2012    1     1      —      0    1     —   1     1 
2013    2     0      —      0    1     —   2     2 
2015    1    —      —      —    1     —   —     1 
 
Os artigos encontrados foram muito controversos, considerando que cada paciente se encontrava num quadro 
clínico diferente.fazendo com que os tratamentos e procedimentos fossem diferentes entre sim. Embora tenha nos 
mostrado que a obesidade é um fator de risco.Porem a obesidade não possui uma ligação direta com a TEP², já 
que depende de outros fatores, como a presença de outras complicações no quadro do paciente que 
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consequentemente poderá levar a óbito5. Na literatura cientifica pesquisada foi utilizado durante o tratamento o 
medicamento HEPARINA que é um anticoagulante. A heparina atua primariamente através da ligação com a 
antitrombina III, uma enzima que inibe as trombinas dos fatores de coagulação (fator IIa, IXa, Xa, XIa e XIIa). 
Fazendo a aceleração da sua ação enzimática, impedindo a formação de novos trombos e permitindo que 
mecanismos endógenos fibrinolíticos lisem (dissolvam, realize a quebra) o coágulo já formado. A Heparina Não 
Fracionada (HNF), sob infusão contínua, proporciona maior estabilidade nos níveis séricos da heparina, com menor 
ocorrência de sangramentos quando comparada à administração intermitente. Por esse motivo, sempre que os 
médicos optam pelo uso da HNF, o fazem por infusão contínua por via intravenosa. Atualmente, ela foi substituída, 
como o agente de escolha inicial, pela HBPM. Mas em determinadas situações segue como o agente ideal: TEP 
maciço com hipotensão persistente, alto risco de sangramento, quando se considera a possibilidade de trombólise, 
quando a absorção pela via subcutânea é imprevisível (obesidade mórbida, anasarca) e na insuficiência renal 
avançada. O tempo de tratamento, em geral, é de cinco a sete dias, coincidindo com o tempo necessário para se 
alcançar adequada anticoagulação. Utilizaram também para um tratamento em longo prazo, antagonista da 
vitamina K (que faz a vasoconstrição, aumentando pressão arterial). O artigo nos apresentou formas e resultados 
de tratamento para o trombo, visando principalmente tratamento via medicamentosa para que assim o 
fisioterapeuta possa intervir nas disfunções respiratórias e nas complicações secundárias como a imobilização do 
mesmo que poderá acarretar em atrofias, úlceras de pressão e perda de ADM das articulações (amplitude de 
movimento). Em casos de Embolia Pulmonar em sintomas agudos, não tem como intervir, contudo, pode e irá atuar 
de maneira preventiva de modo eficaz na redução dos fatores de risco para a formação de trombos e o seu 
deslocamento, caracterizando uma embolia.  Assim, nas condutas da Fisioterapia no manejo de pacientes 
Internados figurarão a mobilização, de forma ativa, ativa-assistida e passiva, conforme estado geral do paciente 
com o intuito de promover ativação muscular e recrutamento motor das estruturas contráteis e articulares para 
fornecer bombeamento sanguíneo e assim podendo evitar uma possível estase e a formação de trombos. Dentre 
esses exercícios pode-se estimular a caminhada precoce, caso o paciente possa andar e descarregar peso (ter 
uma boa evolução do quadro), exercícios de mini agachamento, exercícios metabólicos, ou seja, com rápida 
contração dos membros inferiores e superiores; o próprio treino de descarga de peso, com o paciente em pé já 
favorece a circulação sanguínea, dentre outros exercícios em que o Fisioterapeuta pode fazer uso para evitar a 
imobilidade prolongada. Pode-se ainda fazer uso da Resistência Elástica Progressiva como recurso de carga e 
recrutamento muscular para membros inferiores. Associada a isso, a Fisioterapia poderá orientar para um correto 
posicionamento do paciente no leito de modo a favorecer a expansão e ventilação pulmonar, bem como orientar 
para a elevação do membro inferior para auxiliar no retorno venoso. Evitar o uso de roupas apertadas, cruzamento 
de pernas por tempo prolongado devem fazer parte da conduta de orientação empregada pelo Fisioterapeuta, além 
de orientar quanto ao apoio na região do pé. Em Dispneia acentuada, a oxigenoterapia pode ser empregada. E o 
Fisioterapeuta deve estar atento às repercussões cardiovasculares da embolia pulmonar. Para isto, o fisioterapeuta 
deve possuir uma ampla visão sobre o paciente. Deve ser trabalhada a postura do indivíduo para que não ocorram 
os vícios posturais (que pode ser um agravo que pode levar à formação de úlceras de pressão) e contraturas.Todos 
os artigos selecionados apresentaram diferentes conclusões, dentre elas a eficácia da HEPARINA e do antagonista 
da vitamina K, por, todavia ainda há a necessidade de mais estudos para saber com mais indicadores qual o 
melhor tratamento para TEP. Tratando-se da fisioterapia, deve-se tomar um devido cuidado para não ter maiores 
complicações, pois corre o risco de o trombo se deslocar para outras áreas causando agravos secundários. Todo o 
tratamento foi a base de medicamento, com a finalidade de dissolver coágulo do vaso sanguíneo. Para prevenir o 
trombo, é utilizado meias de compressão por exemplo, além da dieta ser um fator de extrema importância para 
impedir a formação desses trombos, e pesquisas como ensaios randomizados feitos a longo prazo são necessários 
para monitorar e prevenir a formação de trombos¹ de forma mais precisa.    Há diversos meios que aumentam os 
riscos do desenvolvimento, ou melhor, do surgimento de um trombo, para que seja feita uma ampla prevenção o 
indivíduo deve estar atento, principalmente a imobilização de longos períodos. 
 

Conclusão 
Foi observado através desta pesquisa, que pacientes acometidos por tromboembolismo pulmonar recebem um 
tratamento por meio de medicamentos para que assim o trombo possivelmente seja dissolvido, e enfim que ocorra 
o tratamento das outras complicações que decorrem disto. Quanto ao papel do fisioterapeuta em quadros como 
este, é um tanto quanto peculiar. Pois o paciente estará inconsciente, traqueostomizado, e correndo o risco de 
poder ter o pulmão fibrosado. Então, o fisioterapeuta fará um tratamento através de manobras e técnicas que serão 
aperfeiçoadas, adaptadas para que se adéqüe a cada situação, com a finalidade de manter o paciente com suas 
funções preservadas.Porém a literatura necessita de mais pesquisas como ensaios randomizados para que 
possamos mensurar quais os melhores tratamentos, e prevenção de trombos, pois em cada artigo os pacientes 
estavam em quadros clínicos diferentes, com diferentes complicações que levaram ao desenvolvimento do TEP. 
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Introdução 
A matemática é uma ciência muito antiga, que começou a ser desenvolvida pelo comércio, agricultura, medição de 
terras, registro do tempo, astronomia e foi evoluindo com o passar do tempo e continua ainda hoje a se desenvolver 
por todo o mundo intensamente.A matemática está presente em nosso cotidiano, no tempo que passamos, no 
espaço que ocupamos, na distância que percorremos e em todas as referências de contagens e comparações que 
realizamos junto à sociedade.Pesquisas apontam que crianças pequenas, antes mesmo de adquirirem 
procedimentos de contagem, possuem essa facilidade. Em algumas brincadeiras, ela percebe a ausência de um 
objeto ou o acréscimo de outro. Grande parte dos alunos apresenta baixo desempenho nesta disciplina por 
considerá-la uma disciplina complexa com a qual poucos se identificam o que acaba demorando muitas vezes ao 
professor identificar crianças cujo desempenho está atrelado a fatores mais profundos que estes, como fatores 
mentais e psicológicos.As dificuldades na escola, como problemas de atraso comparado a crianças da mesma 
idade para ler, escrever, soletrar, interpretar o texto escrito, além da troca de palavras como B e D, tornaram 
conhecidos alguns transtornos de aprendizagem, dentre eles o que ganhou maior destaque foi a dislexia.Nesse 
contexto das dificuldades apresentadas pelos alunos podemos observar também dificuldades para decorar a 
tabuada, a não identificação de símbolos matemáticos como os sinais de soma, subtração, multiplicação, divisão, 
porcentagem, entre outros, que pode caracterizar um transtorno de aprendizagem ainda pouco conhecido por 
grande parte da sociedade, inclusive dos educadores.Entender o que é discalculia, as suas causas, origens e 
tratamento será um passo à inclusão dessas crianças, que têm o direito de pertencer. Afinal este é o princípio da 
inclusão: que todos, indiferentemente de suas limitações, pertençam a uma escola, que respeite as diferenças e 
assuma seu papel em ajudar os alunos a adquirirem uma aprendizagem significativa para sua vida acadêmica e 
social. (Campos, de Ana Maria Antunes 2014). As dificuldades de aprendizagem matemática podem ser superadas 
com o uso de métodos e técnicas de ensinos diversificados. A discalculia tende a persistir mesmo com a variação 
de métodos e técnicas de ensino, apesar de esses serem fundamentais, junto à repetição, para que o discalcúlico 
desenvolva estratégias para enfrentar suas dificuldades. Muitos estudos são desenvolvidos para tratar dessas 
questões da dificuldade do aprendizado, no entanto, ainda são poucos os estudos voltados especificamente para a 
dificuldade de aprender matemática, ou seja, a discalculia, neste projeto trabalhamos para responder as questões 
como: O que é a discalculia? Como diferenciar se o aluno possui o transtorno de aprendizagem ou apenas falta-lhe 
interesse pela matemática? E ainda como trabalhar com esse aluno de forma que ele consiga a despeito de suas 
dificuldades, assimilar o conteúdo matemático? Este não é o foco desse trabalho, o que será desenvolvido em 
nossa pesquisa é o distúrbio de aprendizagem e através do conhecimento, conseguiremos formar uma opinião com 
mais propriedade sobre o assunto.Já a discalculia como distúrbio de aprendizagem, é definida como uma desordem 
neurológica específica que afeta a habilidade de compreender e manipular números. A discalculia pode ser 
causada por um déficit de percepção visual. O termo discalculia é usado frequentemente ao consultar 
especificamente a inabilidade de executar operações matemáticas ou aritméticas, mas é definido por alguns 
profissionais educacionais como uma inabilidade mais fundamental para conceitualizar números como um conceito 
abstrato de quantidades comparativas e, está potencialmente relacionada à dislexia e a dispraxia. (ROMAGNOLI, 
2008. Pg.14) A discalculia atinge os mais variados tipos de pessoas independentes do seu QI, ser um discalcúlico 
não significa falta de inteligência ou capacidade de aprender, sendo importante que o seu diagnóstico seja feito 
ainda na fase inicial da vida estudantil da criança, pois lhe propiciará um trabalho específico por parte dos 
educadores de forma que possa alcançar o mesmo desempenho que crianças da mesma faixa etárias não 
portadoras do distúrbio. Ela pode ser detectada precocemente e medidas podem ser tomadas para facilitar o 
enfrentamento dos problemas dos estudantes mais novos. O problema principal está em compreender que o 
problema não é a matemática e sim, a maneira que é ensinada às crianças. O modo que a discalculia pode ser 
tratada modifica totalmente a aproximação entre o professor e o aluno que encontram juntos, uma nova e diferente 
maneira de ensinar e aprender. Entretanto, a discalculia é a menos conhecida dos tipos de desordem de 
aprendizagem e assim não é reconhecida frequentemente. (ROMAGNOLI, 2008. Pg.15). O diagnóstico da 
discalculia não significa que o indivíduo será incapaz de assimilar os conceitos e cálculos matemáticos, certamente 
precisará de métodos diferentes dos usuais para ser alcançado. Mas um trabalho conjunto entre educadores, 
família e o próprio aluno pode garantir que este consiga superar suas dificuldades e apresentar um desempenho 
satisfatório em sua vida acadêmica e porque não, em seu cotidiano, visto que a matemática está inserida em nosso 
dia a dia. 
 

Objetivo 
Conscientizar estudantes, pais e professores da existência da discalculia como um distúrbio de aprendizagem e 
uma dificuldade real de confrontar a matemática em nosso cotidiano. Propor métodos de trabalho para o professor 
a fim de que este possa alcançar o discalcúlico e lhe permitir assimilar os conhecimentos matemáticos. 
 

Metodologia 
O trabalho se orienta por uma metodologia de abordagem qualitativa com a intenção de coletar e discutir 
informações a respeito das dificuldades de aprendizagem matemática, seu ensino e aprendizagem e a intervenção 
por meio de recursos lúdicos.A pesquisa de campo se deu através da aplicação de um questionário contendo seis 
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perguntas, sendo duas abertas e quatro fechadas. Foi respondido por doze professores de matemática, todos 
funcionários de escolas públicas de São Paulo, a escolha para esse grupo específico de profissionais foi feita tendo 
em vista levantar informações sobre o conhecimento desse público a respeito da discalculia, visto que a grande 
maioria dos estudantes dos ensinos fundamental e médio são da rede pública de ensino. 
 

Resultado 
Na distribuição dos participantes por idade e sexo verificou-se que a faixa etária pesquisada é de trinta a cinquenta 
quatro anos de idade, sendo 58,33% do sexo masculino e 41,67% sexo feminino.Quanto ao tempo de atuação dos 
professores com a disciplina de matemática foram considerados três grupos distintos: um grupo de professores 
com até cinco anos de atuação, outro com até dez anos de atuação e por fim o grupo com mais de dez anos de 
atuação. Do total de participantes 33,33% apresentavam até cinco anos de atuação, 25% até dez anos de atuação 
e 41,67% mais de dez anos de atuação.   Em relação ao conhecimento sobre a discalculia, dos 12 participantes 
que responderam a pesquisa, 75% afirmaram conhecer o transtorno ao passo que 25% afirmaram desconhecê-lo. 
Ainda é muito grande o número de profissionais que desconhecem um transtorno que esta diretamente relacionado 
ao seu trabalho. Ainda na mesma questão aqueles que responderam positivamente sobre conhecer a discalculia foi 
solicitado dar a sua definição da mesma, classificamos as respostas em dois grupos conforme o conceito 
predominante. Aqueles que associaram a discalculia a um distúrbio de aprendizagem representam 55,56% e outro 
grupo que corresponde a 44,44% associaram a discalculia especificamente a dificuldade de compreensão e 
manipulação com os números.No que se refere às características que podem ser indícios da discalculia, foi 
permitido marcar mais de uma opção e os resultados foram distribuídos conforme assinalado pelos participantes, 
sendo o item “dificuldades na identificação visual e auditiva de números” a opção mais escolhida 58,33%, seguida 
da opção fraco desenvolvimento da atenção 25%, problemas ao diferenciar direito e esquerdo 16.66% e 25% 
aqueles que não assinalaram nenhuma das opções.No que tange aos métodos que podem ser adotados em sala 
de aula com objetivo de facilitar a aprendizagem, também foi possível fazer opção por mais de um item e constatou-
se que 50% acreditam que é importante não estipular o tempo de provas e reduzir o numero de questões das 
mesmas; 41,66% veem o uso da calculadora como um facilitador; 33,33% dar preferência às provas orais e por fim 
41,66 acreditam ser importante priorizar aulas expositivas.  Dentre as respostas obtidas é bastante significativa a 
porcentagem de professores que acreditam erroneamente serem as aulas expositivas uma boa alternativa para o 
público estudado, isso é preocupante visto que as aulas mais indicadas são aquelas onde o material concreto é 
priorizado.Na questão seguinte buscamos identificar aqueles que já havia trabalhado com alunos discalcúlicos e 
quais estratégias foram adotadas para alcançá-los e as respostas mostram que a grande maioria não sabe informar 
se já trabalharam com esse tipo de aluno, outros apontam recursos como aulas expositivas, conversa com 
familiares e atividade em grupo como principais estratégias, conforme segue:  
 
AFIRMAÇÕES: Nº % 
Conversei com a família. 01 8,33% 
Priorizei aulas expositivas. 01 8,33% 
Trabalhei com atividades em grupo 01 8,33% 
Não sei 07 58,34% 
Não responderam 02 16,67% 
TOTAL 12 100% 
 
Ao considerar os resultados dessa pesquisa alguns pontos chamam bastante à atenção e gostaríamos de destacar 
em primeiro lugar a quantidade considerável de professores que sequer sabem da existência desse transtorno, o 
que a princípio não possibilitaria identificar e consequentemente encaminhar casos suspeitos.Há muito que evoluir 
no conhecimento da discalculia, alguns professores após responderem o questionário nos procuraram interessados 
em saber mais sobre o assunto, alguns porque realmente nunca haviam ouvido falar sobre e outros afirmavam já 
terem ouvido o nome, saber que esta relacionado a matemática mas não possuir nenhum conhecimento sobre o 
assunto. O tema despertou a curiosidade e o interesse por parte dos professores e também disposição em 
pesquisar mais sobre o assunto e se inteirar de algo tão real na vida de nossos alunos.Segundo SMITH e STRICK 
(2001) o ambiente doméstico exerce um importante papel para determinar se qualquer criança aprende bem ou 
mal. Um imenso conjunto de pesquisas tem demonstrado que um ambiente estimulante e encorajador em casa 
produz estudantes adaptáveis e muito dispostos a aprender, mesmo entre crianças cuja saúde ou inteligência foi 
comprometida de alguma maneira. 

 
Conclusão 
No decorrer dessa pesquisa, nos deparamos com muita dificuldade para encontrar material de referência tratando 
sobre a discalculia, visto que ainda são poucos os estudos realizados nesse sentido, e a ênfase maior nos 
distúrbios de aprendizagem é dada a dislexia.Embora pouco conhecida ela afeta um número considerável de 
indivíduos e torna-se um desafio não apenas na trajetória acadêmica, mas também no cotidiano quando não 
diagnosticada e trabalhada. O trabalho com esse público requer um esforço conjunto entre família, escola e o 
próprio indivíduo, é necessária uma mudança de postura por parte de todos os envolvidos para garantir sucesso 
apesar das limitações.É indispensável que o indivíduo tenha em casa todo apoio de sua família, pois é onde ele 
precisa se sentir seguro para expor suas dificuldades e receber incentivo para superá-las, recai também sobre a 
família a responsabilidade de ajudar o aluno a entender sua dificuldade e encará-la como um desafio e não uma 
limitação.  
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O professor pode ser o único meio que o indivíduo terá de ser encaminhado aos profissionais competentes para 
confirmar o diagnóstico já que ele é quem lida diariamente com esse aluno e pode melhor identificar suas 
dificuldades e relacioná-las ao transtorno. No entanto a pesquisa aqui realizada mostra que ainda há pouco 
conhecimento por parte desses profissionais a esse respeito. Ser diagnosticado com discalculia não é justificativa 
para desistir da matemática, significa apenas que serão necessários métodos diferentes e muitas vezes maior 
esforço, mas não que o indivíduo seja incapaz de aprender. Um dos métodos aqui abordado e que tem mostrado 
ser bastante eficiente nesse sentido é a utilização do lúdico. Os jogos matemáticos podem trabalhar desde o 
desenvolvimento de aptidões matemáticas básicas, como um assunto específico dentro desta disciplina, é um 
recurso fácil de ser utilizado que não está atrelado a fatores econômicos ou qualquer outro que não a disposição 
para prepará-los e torná-lo parte das aulas. A expectativa é que este estudo mesmo que muito simples possa 
ajudar alunos e professores a entender um pouco mais sobre a discalculia e a enfrentar esses desafios certos de 
que é possível superá-lo; que a partir destes mais estudos possam ser desenvolvidos para apoiar nossos alunos e 
mestres. 
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ESTRATÉGIAS DE TRABALHO PARA APRENDIZAGEM DA ADIÇÃO ENTRE 
NÚMEROS INTEIROS 

 
Luciano Amorim Cordeiro; Nilce Helena Woerle 

 
Email: luciano38@hotmail.com 

 
Introdução 

Em grande parte da história da humanidade, os números negativos hoje pertencentes ao conjunto dos números 
inteiros, foram considerados algo irreal. Ao verificar que grandes matemáticos não consideravam os números 
negativos, surgiu uma pergunta que deixaremos para reflexão: Se grandes matemáticos demoraram em aceitar os 
números negativos, é por que este assunto é muito técnico? Será por este motivo que muitas pessoas encontram 
dificuldades em efetuar operações fundamentais envolvendo números inteiros? Ao observar o cotidiano na periferia 
da cidade de São Paulo, percebemos comumente que crianças realizam operações entre números inteiros em 
diversas situações como, por exemplo, quando o pai pede para ir à mercearia pagar a “conta” ou quando paga o 
“tio” da cantina escolar e juntamente efetua outras compras. Se crianças, ainda em processo de alfabetização, já 
conseguem realizar estas operações, por que adultos e crianças no Ensino Fundamental II encontram dificuldades 
em realizá-las? Partindo desta última pergunta procuramos entender com mais profundidade a operação de adição 
entre números inteiros, seus conceitos, sua abordagem na escola e, principalmente, porque muitas pessoas 
apresentam dificuldades em solucionar questões básicas envolvendo esta situação. Por se tratar de um conteúdo 
da educação básica, realizar corretamente a operação de adição entre números inteiros é fundamental para que o 
indivíduo siga uma carreira acadêmica ou exerça seu papel de cidadão realizando operações simples, como crédito 
e débito, ou passará por dificuldades ao verificar um extrato bancário ou efetuar compras. Assistimos aulas em uma 
escola da rede pública para identificar como é o processo de ensino aprendizagem deste conteúdo. Não avaliamos 
as metodologias de formação dos professores, bem como a estrutura física das escolas visitadas, mantendo o foco 
no processo de ensino aprendizagem. Para identificar como os futuros professores (alunos do 1º semestre de 
licenciatura em matemática) utilizam este conteúdo ao ingressarem na licenciatura, aplicamos um teste. e 
aplicamos testes em alunos do 7º ano. No decorrer deste trabalho, apresentamos materiais pedagógicos 
desenvolvidos por nós e que atendem as sugestões dos PCN´s, além de relatar o ocorrido em sala de aula com 
único intuito de auxiliar professores a trabalhar com alunos nas dificuldades identificadas no decorrer da pesquisa, 
utilizando esses recursos para uma melhor aprendizagem do tema. 
 

Objetivo 
Compreender os conceitos dos números inteiros em relação às operações de soma e subtração, provendo para os 
docentes subsídios para o desenvolvimento de atividades voltadas à adição entre eles. Desenvolver estratégias 
envolvendo números inteiros para serem trabalhadas com alunos do 7º ano. 
 

Metodologia 
Inicialmente pesquisamos vários autores para analisar na História da Matemática o surgimento dos números 
negativos, identificar as dificuldades e propostas de solução. Depois elaboramos uma avaliação diagnóstica que foi 
aplicada para alunos do 7º ano do Ensino Fundamental II e 1º semestre de licenciatura em matemática. Os dados 
foram analisados e interpretados a partir de gráficos. Uma sequência didática foi elaborada e aplicada para o 7º ano 
do Ensino Fundamental II de uma escola da rede pública do estado de São Paulo e depois do trabalho foi feita uma 
nova avaliação. 
 

Resultado 
Quando estudamos os números inteiros é importante analisar sua origem na história, durante longo período na 
idade da pedra o homem sobreviveu de caças em savanas, vivendo como nômades. As mudanças climáticas e o 
desaparecimento das savanas (ricas em caça) contribuíram para o surgimento da agricultura há aproximadamente 
20.000 anos atrás (EVES, 2004). Com esta mudança, o homem começa a viver em grupos e em locais fixos, e aos 
poucos vai surgindo à necessidade de contar, marcar e se expressar, sendo criados símbolos para conseguir 
determinar quantidades, seja de objetos, de animais, e posteriormente os números digitais (representação de 
unidades no dedo). “Esses sinais numéricos, traduziam o conceito de unidade, doisidade, trêsidade, abstraídos de 
qualquer objeto particular como dois dedos, duas pessoas ou mesmo conjuntos compostos de elementos 
heterogêneos, como uma fruta, mais um animal. São os primeiros indícios da utilização de um sistema de 
numeração abstrato”. (BOYER, 1996, p.88). A ideia de contagem deu início à criação dos números, segundo Guelli 
(2002), quantificar grandezas possibilitou ao homem conceber os números naturais e racionais, mas não foi 
suficiente para o surgimento dos números inteiros.Conhecer a história dos números inteiros torna possível 
identificar as diversas rupturas e encontrar obstáculos epistemológicos que tiveram um papel importante no 
desenvolvimento dos números inteiros. “É difícil imaginar uma grandeza geométrica com uma medida menor que 
zero. Nenhum dos povos da antiguidade chegou a conceituar o número negativo” (GORDON, 2002. p. 31). A 
história então pode servir de guia para encontrar estes obstáculos e as concepções que causam obstáculos para o 
aprendizado.A didática para trabalhar com números inteiros não deve ignorar o caráter teórico desta noção 
matemática. Jahn (1994) evidencia que diferentemente dos números naturais que podem ser representados por 
objetos, os números inteiros não existem fisicamente, criando um obstáculo para o aluno ao ter que lidar com uma 
situação com valores abstratos representados por eles. Ela descreve a dificuldade de homogeneização dos 
números inteiros positivos e negativos em uma única entidade - a reta numérica, e a dificuldade encontrada por 
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alunos na construção da reta com números inteiros positivos e negativos, concluindo: Se os próprios matemáticos 
que contribuíram para a criação e desenvolvimento da teoria tiveram certas dificuldades para compreender 
claramente os conceitos, acreditamos que o mesmo poderá ocorrer com os alunos e professores. (JAHN, 1994, 
p.42).Os PCN’s orientam que alguns dos obstáculos dos alunos são: “Conferir significado às quantidades 
negativas; reconhecer a existência de números em dois sentidos a partir de zero, enquanto para os naturais a 
sucessão acontece num único sentido; reconhecer diferentes papéis para o zero (zero absoluto e zero-origem)” e 
como sugestão indicam: “A representação geométrica dos inteiros numa reta orientada, sendo um interessante 
recurso para explorar vários aspectos desse conteúdo, como: visualizar o ponto de referência (origem) a partir da 
qual se definem os dois sentidos”. (BRASIL, 1998, p.98). Percebemos a necessidade de incluir alguma ferramenta 
de apoio à aprendizagem que conseguisse conquistar a atenção dos alunos. Os Jogos aumentam o desempenho e 
fixam conceitos já ensinados na aprendizagem matemática, considerando o benefício de que o jogo possibilita o 
estímulo na exploração de respostas, sem o constrangimento do erro. Indo ao encontro do que diz o PCN: “... 
recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadoras, computadores, jogos e outros materiais têm 
um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. ” (BRASIL, 2000, p.57). As atividades foram aplicadas 
em quatro etapas com duração total de duas horas: Etapa 1: Aplicação da prova diagnóstica com duração de 20 
minutos; Etapa 2: Vídeo (30 minutos); Etapa 3: Apresentação, explicação das regras e aplicação do jogo. Duração 
de 50 minutos (uma aula); Etapa 4: Reaplicação da prova diagnóstica para verificação da aprendizagem. Duração 
20 minutos.Iniciamos as atividades na sala de vídeo onde assistimos o desenho “Cyberchase – Menor que zero”. 
Durante o desenho foram feitas algumas pausas para questionar. A cada pausa, interagíamos com os alunos e 
deixando-os mais empolgados.Ao término do vídeo, separamos a turma em grupos de três alunos para iniciarmos a 
atividade com o jogo Z-Shop. Durante o jogo surgiram várias dúvidas e quase todas referentes às expressões que 
iniciavam com números negativos. Utilizamos o jogo “Z-Shop” que foi desenvolvido em uma oficina do PIBID para 
ser aplicado em sala de aula. É uma atividade lúdica onde os alunos são estimulados a usar a memória e 
reproduzir situações do seu cotidiano para solucionar as questões apresentadas, além de auxiliar na interpretação 
de textos. Utilizamos folhas de sulfite, para confeccionar o cartão de questões e mini notas de dinheiro (dinheirinho 
de brinquedo). O jogo possui R$ 150,00 distribuídos em: cinco notas de R$ 1,00; três notas de R$ 5,00; seis notas 
de R$ 10,00; duas notas de R$ 20,00 e uma nota de R$ 50,00. Ideal para ser jogado em trio, pode ser jogado em 
duplas também. Dá-se início ao jogo pela disputa no par ou ímpar para escolher qual jogador será o comerciante. O 
comerciante será o personagem que auxiliará tanto o jogador A como o jogador B a criar situações para solucionar 
as questões propostas. Ao término das expressões da coluna do jogador A, inicia-se a coluna do jogador B onde os 
papéis serão invertidos. Ganhando o jogo quem obtiver o maior número de acertos, conforme visualização do 
cartão de respostas:Figura 1 – Cartão de Questões. Buscamos também um desenho (vídeo), o desenho Cyber-
chase, capítulo “Menor que zero”, com a duração de 23 minutos e conta a saga de duas crianças terráqueas que 
são convocadas pela placa “Mãe” para salvar o mundo dela que é conhecido como cyber espaço, das garras do 
temível vilão “Hacker”. Durante o desenrolar da história, nossos heróis se depararam com situações onde a 
operação com números inteiros se faz necessária para conseguir alcançar e deter o vilão. Nossa proposta foi levar 
os alunos à reflexão relacionando as situações apresentadas no filme com o seu cotidiano. Elaboramos duas 
questões para ser aplicada antes da atividade e após a atividade, para que possamos avaliar as respostas e 
verificar se o conceito foi aprendido.Resultado: 7ºAA porcentagem de acertos em relação a avaliação pré atividade, 
aumentou de 32,2% para 51,7%.  Na questão dois que envolvem as expressões, houve mudança no resultado das 
três primeiras expressões, aumentando o número de acertos: Figura 5 – Resultado Pós Atividade 7ºA. Foi notado 
que em ambas as avaliações o maior nível de acerto ocorreu na questão 1.a) e 1.b) que são semelhantes as 
questões encontradas nos livros didáticos. As demais questões envolvem diretamente a operação de adição entre 
números inteiros, sendo necessário maior atenção para resolver as expressões e os jogos de sinais, e estas 
questões, após atividades, demonstrou uma melhora significativa na quantidade de acertos, com a questão 2.a) 
saltando de 30% para 56% de acertos e na questão 2.b) que tinha obtido somente 4% de acertos na avaliação pré 
atividade, saltou para 50% de acerto na avaliação pós atividade.Resultado: 7ºBFigura 6 - Resultado Pós Atividade 
7ºB. Partindo da 1ª avaliação onde 29,6% em geral eram de acertos, obtivemos na 2ª avaliação 72,8% de acertos, 
alcançando resultado superior aos acertos do 1º semestre de licenciatura em matemática, representando um 
aumento de 43,2% em geral nas questões acertadas. Observa-se evolução em todas as questões. Na questão 1-b), 
antes da atividade a quantidade de acertos obtida era de 36%, e após as atividades, chegaram a 100% de acerto. 
Na questão 2-c), com 79% de respostas erradas na primeira avaliação, chegou a 80% de acertos na segunda 
avaliação. 
 

Conclusão 
Durante as atividades pudemos observar em sala de aula que alunos mais, tiveram uma postura diferente em 
relação às atividades, tinham mais empenho, e aparentemente direcionavam toda a sua agitação para resolver as 
questões dos jogos. Os resultados obtidos nas avaliações pós-atividades apontam que houve melhoria na 
interpretação e abstração dos exercícios, proporcionando maior porcentagem de acertos em relação às avaliações 
pré-atividade. Concluímos que o desenvolvimento de atividades diferenciadas em sala de aula provocou nos alunos 
um maior interesse pela disciplina, tirando a visão cotidiana da matéria, mostrando seu lado prático. Tirar o aluno 
de dentro da sala de aula e levá-lo para outro ambiente como a sala de vídeo, muda a rotina do aluno de copiar 
exercícios da lousa e ler livros, proporcionando um momento agradável de aprendizagem, facilitando a didática do 
professor, enquanto o aluno se dispõe a aprender, tornando a aula motivadora para ambos. 
 
Palavras-chave: Números inteiros, Jogos, Estratégias de Aprendizagem 
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MATEMÁTICA E MÚSICA 
 

Annie Costa dos Santos; Keila do Nascimento Lima; Nilce Helena Woerle 
 

Email: anniecsantos@gmail.com 

 
Introdução 
Separar a matemática da música é algo impossível. Neste estudo queremos mostrar a real harmonia entre elas, 
que muitas vezes são imperceptíveis a olho nu. Não se trata apenas de contagem e de frações, existem 
características que as ligam de forma mais cativante, como o estudo físico da sonoridade. Além da 
multidisciplinaridade, os conceitos de matemática e música estão relacionados também por sua criação. O pioneiro 
nessas investigações e a maior influência nestes conceitos: o filósofo, matemático e músico Pitágoras. Nossa 
preocupação é desvendar a difícil tarefa de identificar diferentes sons, e com a ajuda da matemática contextualizar 
as conexões que existem com duas ou mais notas superpostas, levando coletivamente ao conceito 
harmônico.Tanto na escala pitagórica quanto na análise combinatória onde se estudam as combinações, os 
arranjos e as permutações, assim como a arte de combinar tonalidades e tons de modo agradável aos ouvidos 
sentimos a presença de dois conceitos que se unem. Como é possível entender matematicamente uma música? 

Objetivo 
Descrever a principal forma de trabalhar e fornecer métodos por meio dos quais seja possível prever 
quantitativamente a evolução de um dado sistema físico baseado nas condições em que esse sistema é encontrado 
num certo instante.Analisar os métodos utilizados para fazer as associações entre matemática, música e física, e 
discutir sobre estes desenvolvimentos. Caracterizar as escalas musicais matematicamente. Diferenciar os conceitos 
de intensidade, altura e timbre por sua representação de onda. 
 

Metodologia 
O método de trabalho que escolhemos adotar foi basear nossos estudos em artigos científicos e livros. É uma 
pesquisa bibliográfica, com o auxílio de um experimento prático a partir de um aplicativo para telefone móvel. Desta 
forma, surgiu este projeto que nos encaminhou à pesquisar maneiras de trabalhar em sala de aula com softwares 
que exploram a série de Fourier relacionada com ondas sonoras. 
 

Resultado 
CONTEXTUALIZAÇAO HISTÓRICA Há muito tempo atrás foram feitas descobertas que contribuíram grandemente 
com o desenvolvimento da música e da matemática, para que chegassem a nós como as conhecemos atualmente. 
O primeiro relato que se tem destas associações é por meio do grande filósofo e matemático Pitágoras. Ele realizou 
experimentos e fez descobertas importantes por meio deles. Construiu um instrumento chamado monocórdio. Este 
instrumento era constituído por uma caixa, com uma corda fixa em dois cavaletes nas extremidades, e um cavalete 
móvel, que ficava abaixo da corda para dividi-la em duas seções. Com o monocórdio, Pitágoras percebeu que ao 
dividir a corda em duas partes e tocá-la, o som produzido era igual ao primeiro, porém mais agudo, equivalente a 
uma oitava. Dividiu-a novamente ao meio, e ao tocar 3&#8260;4 da corda, ouvia o som equivalente a uma quarta 
acima, e quando dividiu a corda em três seções, pressionando a 2&#8260;3 da corda, o som ouvido era de uma 
quinta acima. “Com isso Pitágoras estabeleceu relações entre a matemática e a música, associando razões de 
números inteiros com intervalos musicais consonantes. ” (SANTOS, 2006, p. 5) estas associações foram mais 
desenvolvidas, e, com base em quintas sucessivas (uma série formada a partir da fração 2&#8260;3) foram 
calculadas as notas seguintes, e por fim é criada a Escala Pitagórica com sete notas (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si). A 
escala pitagórica foi criada da seguinte forma: partindo da nota inicial Dó1, de comprimento um, aplicou-se quintas 
sucessivas. Sabe-se que o intervalo entre duas notas é a razão entre o comprimento da corda relativos a cada 
uma, e a altura, ou frequência, de uma nota é inversamente proporcional ao comprimento da corda. Desta forma, 
podemos definir os seguintes intervalos de frequência: Figura 1 - Intervalos de frequência. Fonte: PEREIRA, 2013, 
p.28. (Adaptado). Analisando a tabela acima, percebemos que os intervalos das frequências diferem do Mi-Fá e Si-
Dó em relação aos outros intervalos. Foi necessário, então, ajustar a escala, para que os intervalos fossem iguais. 
Junto às sete notas iniciais, são introduzidas outras cinco, conhecidas como acidentes musicais. Os acidentes 
ascendentes são chamados de sustenidos, enquanto os acidentes descendentes são chamados de bemóis. Eles 
equivalem a semitons, que é “o menor intervalo entre duas notas” (PEREIRA, 2013, p. 34), e sua medida é de 
256&#8260;243. Com o passar do tempo, surgiram dúvidas entre os músicos ao transpor melodias para outras 
tonalidades. Os resultados obtidos dessas transposições não eram sons agradáveis como os da música original, 
pois se notou uma diferença que é chamada coma pitagórico, isto é, notas que deveriam ter a mesma frequência 
possuem uma discrepância. Houve a necessidade de equilibrá-los (temperamento), e este procedimento dá origem 
à chamada Escala Temperada. Para construir a escala temperada, encontrou-se o intervalo entre as notas, de 
forma que ele seja “aproximadamente igual” entre todas elas, que é i&#8776;1,059. A tabela abaixo apresenta as 
relações das notas da escala temperada: Figura 2 - Relações entre as notas na escala temperada. Fonte: 
SANTOS, 2006, p. 7.FREQUÊNCIADe acordo com Roeder (2002), onda é uma perturbação que se propaga 
periodicamente transmitindo energia, sem transmitir matéria. Ao estudar-se a propagação do som, observa-se que 
há vibração para frente e para trás com a propagação ocorrendo para a frente. A vibração e a propagação têm a 
mesma direção o que caracteriza o som como uma onda longitudinal. As ondas sonoras possuem três 
características básicas: intensidade, relacionada à amplitude da onda, que é a distância entre a crista e o eixo 
central da onda (quanto maior a amplitude, maior o volume do som); timbre, ou qualidade do som, está associado 
“ao tipo de mistura de sons puros, ou componentes harmônicos, existente num som complexo” (ROEDER, 2002, p. 
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157). Ou seja, é por meio do timbre que podemos diferenciar se uma nota está sendo tocada por uma flauta ou por 
um violino, por exemplo; e altura, que se refere à frequência da nota. Fisicamente falando, frequência “representa o 
número de repetições do padrão de vibração, ou ciclos, por unidade de tempo” (ROEDER, 2002, p. 44). E é por 
meio da frequência que se diferenciam os sons graves dos sons agudos.HARMÔNICOS O matemático e físico 
francês, Jean-Baptiste Joseph Fourier desenvolveu uma série que inicialmente era sobre estudo da condução do 
calor (Theorie analytique de la chaleur) e a partir daí descobriu que poderia estudar a propagação da onda.Santos 
(2006, p. 8) nos mostra a equação que define esta série: a série de Fourier de uma função f definida no intervalo (-
p, p) é dada por:f(t)=a_0/2+&#8721;_(n=1)^&#8734;&#9618;(a_n cos n&#960;/p x+b_n sen n&#960;/p x) .Onde 
a_0, a_n e b_n são os coeficientes a serem calculados:a_0=1/p &#8747;_(-p)^p&#9618;f(x)dxa_n=1/p &#8747;_(-
p)^p&#9618;&#12310;f(x)  cos&#8289;(n&#960;/p)xdx&#12311;b_n=1/p &#8747;_(-p)^p&#9618;&#12310;f(x)  
sen&#8289;(n&#960;/p)xdx&#12311;Fourier explica que a complexibilidade da onda poderia ser analisada em 
sequências simples, de ondas senoidais desse som contínuo que, quando somadas, resultaria na onda complexa 
original. O som principal é chamado de fundamental e os sons secundários que o acompanham são os seus sons 
harmônicos. As frequências dos harmônicos são múltiplas da frequência fundamental, sempre mais agudas que 
esta. Alguns destes sons não percebemos quando tocados, a não ser que eduquemos nossos ouvidos para 
identificá-los. E como se propagam através de ondas, hoje essa série é utilizada para reproduzir estudos musicais e 
até mesmo reproduzir por um aparelho eletrônico um som próximo ao de um instrumento. A onda composta apenas 
por uma frequência é uma senoide. Entretanto, quando as frequências se sobrepõe, produzindo o timbre dos 
instrumentos, a onda admite uma forma “quadrada”, como se verifica na Figura 3.Figura 3 - Superposição de 
harmônicos na Série de Fourier. Fonte: http://www.fisicamoderna.com.br/blog/fourier/fourier.htmlCada instrumento 
possui características sonoras diferentes. É possível notar que, uma nota Dó1 tocada por uma flauta não tem o 
mesmo som que esta nota tocada por um violino. Esta diferenciação está no timbre, relacionado pela frequência 
das notas com seus harmônicos, como visto anteriormente. Entretanto, há mais do que a frequência envolvida. A 
maneira como o som se propaga no instrumento também influencia no produto final. Podemos distinguir os 
instrumentos em três tipos básicos, de acordo com a produção do som: cordas, sopros e percussão. Neste 
trabalho, abordamos apenas a propagação do som nos instrumentos de cordas e sopro. Em instrumentos de 
cordas o som é produzido pela vibração de uma corda, quando esta é percutida (quando martelos ou baquetas 
batem nas cordas), dedilhada ou friccionada (uso do arco). Como a maioria destes instrumentos possui uma caixa 
de ressonância, sua vibração é amplificada. Já os instrumentos de sopro são aqueles que produzem o som por 
meio de colunas de ar que penetram no tubo, e o comprimento da onda é alterado conforme a posição das mãos.  
Podem ser de madeira, cujo som é produzido por uma fina lâmina de bambu que vibra quando o ar é soprado, ou 
de metal, no qual o som é realizado pela vibração dos lábios do músico. Para compararmos as frequências e seus 
harmônicos em diferentes instrumentos, medimos as frequências das escalas de um violino e de um clarinete. 
Pode-se ver as notas iguais e observar o timbre em cada instrumento, representado por seus harmônicos. Vemos 
abaixo as imagens que representam a nota Dó (frequência= 264Hz) nestes instrumentos: Figura 4 - Harmônicos da 
nota Dó no violino e clarinete. Fonte: própria.Podemos notar que a presença de harmônicos na nota Dó é maior no 
som produzido pelo violino, enquanto que no clarinete os harmônicos são produzidos numa quantidade menor 
(Figura 4). 
 

Conclusão  
Por meio deste trabalho, foi possível verificar as relações existentes entre a matemática, música e física. Ouvimos a 
música, que são sons, e tais sons estão no ar. As ondas sonoras possuem um comprimento, um período e uma 
frequência associados e definimos estes valores por meio de equações matemáticas. A matemática também nos 
explica como surgiram as notas da maneira como as conhecemos hoje. Descobriu-se que cada nota possui uma 
determinada frequência. E em conjunto com esta frequência fundamental são audíveis sons secundários, 
chamados de harmônicos, e cada instrumento produz harmônicos diferentes para uma mesma nota. Santos (2006) 
nos leva a concluir que quanto maior a presença destes harmônicos, maior a qualidade do som, ou seja, ele é mais 
rico do que um som formado por menos harmônicos. As séries de Fourier permitem que os instrumentos eletrônicos 
e softwares imitem os sons dos instrumentos reais, e tais softwares podem ser utilizados na educação, com ênfase 
em trigonometria. 
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Introdução 
Com o avanço da tecnologia surgem várias técnicas de utilização do computador e das mídias em favor do ensino 
da matemática dentro e fora da escola. Em geral as escolas estão enfrentando a defasagem escolar. "A busca do 
saber, não se dá mais apenas abrindo um livro ou assistindo a uma aula de um professor. Podemos encontrá-la em 
nossos lares, em nosso computador, na Internet ou mesmo em alguns canais de televisão por assinatura" (COSTA 
e ANDREJEW, 2012, p. 2). A tecnologia invadiu lares de todas as famílias e está invadindo também a área da 
educação com os projetos de inovação gerando uma escola dos sonhos. A consciência dessa realidade deve ser 
tanto do professor como da sociedade, mesmo dos educadores e políticos, mas as ações são feitas com muita 
morosidade. Os laboratórios de informática são pequenos, a aprovação dos projetos demora depois ainda eles são 
aplicados com mais atraso. Costa & Andrejew (2012, p. 2) afirmam que as mudanças que vêm ocorrendo em nosso 
meio, transformam também nossa sociedade. Se a educação tem por finalidade formar cidadãos para viver nesta 
se faz necessário que a escola acompanhe essas mudanças e isso é perceptível a partir do momento que se 
observa, diariamente, em todos os níveis de ensino, os alunos comunicando-se através dos recursos que a Internet 
proporciona. É imperativo dominar as tecnologias que fazem parte do dia a dia do aluno e integrá-las no contexto 
da sala de aula, despertando o interesse pelo aprendizado, com o intuito de torná-lo mais significativo.Tem-se 
tornado muito difícil atingir o aluno de forma a manter sua intencionalidade voltada ao que a escola lhe propõe 
como veículos mediadores no processo ensino-aprendizagem. Já está quase impossível trabalhar com alunos 
aulas totalmente teóricas, eles mesmos estão cobrando uma aula diferente, voltada ao mundo real deles. Sendo 
assim há muita necessidade do mesmo interagir com o mundo atual voltado para tecnologia. Atitudes imediatas 
devem ser consideradas na prática tecnológica dentro e fora da escola para que o aluno tenha mais vontade de 
aprender da forma que eles mais gostam - conectados. Isso mostra que com esse avanço da tecnologia e o uso 
dela pelos alunos de alguma forma pode provocar entre eles interesse e curiosidade. O que sugere que os 
motivando a aprender de uma maneira mais divertida, podem melhorar o seu rendimento escolar.  As mudanças na 
educação não dependem somente do professor, mas também dos alunos. Alunos curiosos e motivados facilitam o 
processo, estimulam o professor. A Internet é uma realidade que faz parte do cotidiano do aprendiz. A tarefa do 
professor de Matemática é aliar essa intimidade e interesse dos alunos pelos recursos que as redes sociais podem 
trazer e investir nelas para o ensino-aprendizagem da disciplina. Não obstante há necessidade de o docente 
dominar as tecnologias que fazem parte do dia a dia do aluno e integrá-las no contexto da sala de aula, 
despertando o interesse pelo aprendizado, com o intuito de torná-lo mais significativo (COSTA e ANDREJEW, 
2012, p. 2). O uso dos computadores, celulares, etc. sendo introduzidos na educação escolar, são considerados 
como resgate alternativo para uma aprendizagem focada no cotidiano dos alunos e permitem recursos de inovação 
na busca pelo conhecimento e além de trazer também a vida escolar dos alunos para ser compartilhada com os 
pais através de um aplicativo que comanda os passos dos alunos dentro da unidade escolar. 
 

Objetivo 
Identificar estratégias de ensino que aproveitem de forma mais eficaz o recurso da tecnologia, sobretudo a internet, 
como vídeos alternativos de aprendizagem com métodos diferentes de ensinamento de fácil compreensão para 
estimular o aluno no processo de ensino e aprendizagem de matemática dentro e fora da escola. Utilizar os 
recursos tecnológicos como meio de terem acesso às redes de informação, para diminuir as barreiras de tempo e 
distância, possibilitando mais uma ferramenta de alternativa de aprendizagem matemática. Identificar os problemas 
do aluno com o uso da tecnologia e as mudanças que isso pode causar. Sugerir mudanças no ensino da 
matemática mediante a tecnologia dentro e fora da escola como fonte de acesso a aprendizagem e a busca pelo 
saber contínuo. 
 

Metodologia 
Inicialmente buscamos livros, pesquisas e artigos para verificar como já são usadas as redes sociais e o que se 
recomenda como melhor para a aprendizagem. Foi feita uma pesquisa de campo com alunos da rede estadual, EE 
Dr. Afiz Gebara e E.E Profª Beatriz de Quadros Leme, para verificar se é viável usar as redes sociais nas escolas 
da periferia de São Paulo. As escolas já fazem algum uso da tecnologia como fonte de recurso para atividades 
extras curriculares.Conforme a pesquisa realizada, constatamos que de 139 alunos entrevistados, 123 deles tem 
acesso a redes sociais dentro e fora da escola, portando sua própria rede em casa ou de terceiros.O projeto 
observou os recursos usados pelos professores em sala de aula, onde os mesmos utilizam a tecnologia como fonte 
de resgate da atenção e do interesse dos alunos. 
 

Resultado 
O principal objetivo da aplicação do questionário é verificar se as propostas de uso das redes sociais são viáveis no 
ensino e para avaliar se nas escolas públicas os alunos têm acesso às redes sociais e como isso ocorre. Uma 
cópia desse questionário está no anexo 1. Foram realizadas pesquisas com os alunos do 1º e 2º ano do ensino 
médio e as escolas que contribuíram para tal pesquisa foram as seguintes: E.E. Dr. Afiz Gerbara, nomeada como 
escola A. E.E. Profª Beatriz de Quadros Leme, nomeada como escola B.  
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Com a nossa pesquisa de campo, podemos perceber que a maioria dos alunos vive inteirada no mundo virtual, mas 
a grande preocupação é que os alunos possuem comportamentos virtuais próprios, assim, os professores que 
utilizam a tecnologia têm certa dificuldade em usa-la a favor do aprendizado da matemática. Para facilitar, os 
professores criaram acessos virtuais com atividades extracurriculares que atraiam o aluno para o aprendizado 
através da realidade do mundo atual. A análise e interpretação de todas as perguntas realizadas durante a 
pesquisa de campo das escolas A e B, através de questionários estão demonstradas abaixo. Este questionário traz 
consigo questões consideradas essenciais para um plano de trabalho com a internet.  A pesquisa traz consigo 
grande relevância para o estudo das possibilidades de uso tecnologia no âmbito educacional trouxe resultados 
satisfatórios para a análise. Assim buscamos identificar qual a visão e a opinião dos estudantes em relação a 
tecnologia no ensino da matemática. Professores ainda se sentem apreensivos por utilizar esse tipo de instrumento 
pedagógico como fonte de recurso educacional. Mas, com o grande avanço da tecnologia no mundo dos alunos, 
recursos voltados para atraí-los são trazidos, se tornando aliados fundamentais no ensino da matemática dentro e 
fora da escola.A 2º pergunta tratou se os alunos possuem acesso à sala de informática; dos alunos entrevistados, 
52% da escola A e 36% da escola B afirmaram que utilizam não só em casa, mas também em sua escola, e já 48% 
da escola A e 64% da escola B afirmam não fazer uso do laboratório da escola, pois as escolas da rede pública 
estadual ainda possuem uma precariedade enorme em aparelhos de computadores. A maioria das escolas públicas 
possuem computadores, mas muitos com defeitos e o professor não consegue trabalhar com todos os alunos que 
cada sala contém.  O questionamento facilitou a compreensão das ideias dos alunos referente à tecnologia, 
principalmente na área da matemática. Com isso, o nosso contexto cultural nos revela que somos dependentes das 
tecnologias, seja para comunicação, locomoção, vida social, etc.A terceira pergunta verificou a frequência de 
acesso à internet dos alunos fora da escola, onde 84% da escola A e 85% da escola B dos alunos responderam 
que fazem o uso da internet todos os dias; 6% da escola A e 13% da escola B disseram que fazem o uso algumas 
vezes por semana; 4% da escola A e 3% da escola B fazem o uso raramente e 6% da escola A não faz o uso de 
internet. Isso indica que a grande maioria dos alunos possuem acesso à internet fora da escola, tornando bem claro 
que os professores podem utilizar a tecnologia em favor do aprendizado fora da escola para interação com os 
alunos a longo prazo, onde os alunos possam criar seu próprio ritmo de aprendizagem. De acordo com Moran: 
(1995, p.51) “É importante educar para a autonomia, para que cada um encontre o seu próprio ritmo de 
aprendizagem” assim, o aluno utiliza mais seu raciocínio lógico, uma vez que as mídias podem estimular mais o 
trabalho mental, mas sempre necessitando do auxílio de seu professor.A quarta pergunta tratou-se do 
conhecimento do aluno em relação à exploração de jogos e softwares matemáticos. Foram apresentadas as 
seguintes respostas: 24% dos alunos da escola A e 50% dos alunos da escola B afirmam ter conhecimento deste 
artifício e 76% da escola A e 50% da escola B afirmam não conhecer nenhum destes citados. Diante destes fatos 
podemos observar que eles, além de fazer pesquisas utilizando a tecnologia, não têm convivência com os 
softwares matemáticos que também são de grande suporte para as aulas de matemática, além de serem divertidos 
e de fácil manuseio para facilitar nas resoluções de problemas.Nas respostas à quinta pergunta o que nos 
interessou mais foi a opinião dos alunos em relação à tecnologia X matemática. A questão procurava saber se com 
o uso da mesma fica mais fácil a compreensão e a aprendizagem da matemática. Foram obtidas as seguintes 
respostas: 70% da escola A e 79% da escola B dos alunos disseram que sim e 30% da escola A e 21% da escola B 
disseram que não. Isso nos mostrou que devemos sim usar deste instrumento para auxílio no ensino dos alunos. A 
tecnologia, uma vez que bem usada, só vem a favorecer o aprendizado da matemática cada vez mais, pois se 
transformou num suporte de grande valia para o professor.Diante disso, podemos deduzir que uma grande parte 
dos alunos já está inserida e adequada às tecnologias, o que é favoravelmente benéfico ao trabalho. Adequar-se às 
novas tecnologias deve ser uma questão de tempo, já que não podemos fugir de uma realidade que está tão 
presente e efetiva em nossas vidas. 

 
Conclusão 
O objetivo de nosso trabalho foi identificar através da pesquisa de campo, a possibilidade dos professores 
utilizarem essa ferramenta na construção colaborativa do conhecimento. A escolha do tema foi o fato dos alunos 
estarem totalmente no mundo da tecnologia e a cada dia seu rendimento escolar diminuir bastante pelo fato de 
estarem desligados da sala de aula e focados em uma grande quantidade de informações, inclusive com o uso do 
celular que é proibido dentro da sala de aula. Mesmo com a restrição, os alunos utilizam e verificamos que é 
possível através dos exemplos dominar um determinado assunto, apenas com o recurso que eles mais gostam que 
é o uso da internet essa grande inovação mundial. Nosso trabalho focou o movimento que alguns professores de 
matemática fazem em sua sala de aula. Nas visitas às escolas supracitadas neste trabalho, verificamos as 
ferramentas e instrumentos de apoio utilizados esses professores. Eles afirmaram que as novas tecnologias 
mudam, para melhor, a própria matemática que se ensina, se faz e se aprende. Verificamos que cada vez mais os 
professores estão procurando usar as novas tecnologias na Educação e novos métodos de ensino-aprendizagem 
surgem para favorecer a nova geração de alunos e, não somente na transmissão de conhecimento, mas também, 
na comunicação entre os alunos com seus colegas e o professor. Existe a preocupação na maneira como o 
conhecimento está sendo organizado, na busca de informações, além da verificação se estão sendo utilizadas de 
modo inteligente e seu processo de transmissão. Os professores de hoje devem buscar métodos a fim de 
transformar suas aulas para se tornarem mais atrativas e produtivas. Com os recursos de hoje surgem vários 
métodos de ensino para levar o aluno à compreensão das matérias, não necessariamente da disciplina de 
matemática, pois a expansão tecnológica atingiu todos os níveis da educação. 
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Introdução 
A crescente demanda do consumidor por produtos naturais e saudáveis tem contribuído para aumentar o interesse 
pelo estudo dos ingredientes utilizados na fabricação de alimentos, tais como os agentes estabilizantes e/ou 
emulsificantes (DUARTE et al., 1998). As aves são animais que possuem penas e são, pela evolução dos 
vertebrados, descendentes dos répteis (ALBINO; TAVERNARI, 2010), devido à presença de escamas nas canelas 
e outras semelhanças de natureza anatômica (LANA, 2000). Se hama carne de frango os que provêem da 
variedade “Gallusgallus”, uma espécie galinácea que, pelo seu preço econômico e várias opções de cozinhar, 
representa um alimento habitual em todas as cozinhas. Suas características, nutricionais e organolépticas, o faz um 
alimento presente em quase todos os lares e também no comércio e indústria, sendo utilizado como prato principal, 
recheio e ingrediente nas mais variadas preparações. O consumo de carne é um forte indicativo da posição social e 
econômica dos povos. Consumos elevados de carne possuem relação direta com o grau de industrialização dos 
países e a capacidade de compra das pessoas. A carne é um dos alimentos de maior nível nutritivo para consumo 
humano, não apenas como fonte de proteína de alta qualidade, mas também de minerais e todas as vitaminas do 
complexo B. O consumo per capita de carne varia em diferentes países devido às diferenças econômicas, mas 
também devido à limites de ordem religiosa e de recursos naturais disponíveis. Nos EUA, mais da metade de toda a 
renda agrícola é proveniente da venda de produtos de origem animal e de sua indústria de alimentos, que é o maior 
complexo industrial daquele país, a indústria de produtos de origem animal tem ocupado primeiro ou segundo lugar 
através de sua história, tanto em termos de volume de vendas como da quantidade de pessoas empregadas 
(Hedricket al., 1989). Atualmente, a avicultura brasileira é exemplo de atividade e de cadeia produtiva de sucesso, 
sendo o setor que mais tem se destacado no campo da produção animal. A avicultura gera renda, melhora o nível 
social da população e pode ser atividade de pequeno produtor.A produção de carne sempre foi uma atividade 
importante para a economia brasileira. O Brasil é o terceiro maior produtor e líder e mundial nas exportações, 
ocupando 40% do mercado mundial de carne de frango. Em 2007 a produção total brasileira de carne frango atingiu 
cerca de 10,3 milhões de toneladas. (Centenaroet al., 2008). A carne de frango fornece nutrientes necessários em 
dieta equilibrada. Proteínas, lipídios, vitaminas e minerais encontrados na composição da carne variam de acordo 
com a raça, idade e condições higiênicas do animal. No entanto, é sempre importante considerar a quantidade de 
gordura presentes nos diferentes tipos de carne e no tipo do corte. Carnes de peito de aves, por exemplo, têm teor 
muito baixo de gordura devido à reduzida necessidade de estocar energia nestes músculos. A quantidade de 
gordura presente na carne é uma característica de qualidade que vem ganhando cada vez mais importância devido 
à crescente conscientização da imagem corporal e para o fato de que dietas com alto teor de gordura levam ao 
aumento de problemas cardiovasculares, obesidade e outras doenças crônicas não transmitidas. Considerando os 
fatos que foram colocados acima, será feita uma análise e estudo aprofundado sobre uma das carnes mais 
consumidas não só pelos brasileiros como também mundialmente: a carne de frango. 
 

Objetivo 
O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise da literatura encontrada que aborda sobre a carne de 
frango, suas características, composição nutricional e uso na culinária de uma forma saudável, acessível e pratica. 
 

Metodologia 
Este estudo é do tipo revisão bibliográfica sistematizada com abordagem exploratória e descritiva. A pesquisa foi 
iniciada com a busca de descritores no DECS onde foram encontrados apenas dois resultados, sendo eles: galinha 
e ácidos graxos. Após isso utilizou-se os descritores encontrados para realizar uma busca nas bases de dados 
existentes e mais conhecidas (LILACS, BVS, SCIELO, PUBMED, etc), porém, nenhum resultado seria pertinente 
para utilização neste trabalho. Em busca de material literário para o desenvolvimento do presente artigo foi feito um 
levantamento na Biblioteca do Centro Adventista de São Paulo (John Lipke) em busca de materiais, sendo livros e 
periódicos, que relatam sobre o tema pesquisado. A fim de encontrar artigos úteis e relevantes para serem 
utilizados como fonte bibliográfica para a realização deste trabalho, utilizou-se os descritores: frango, composição 
do frango e gorduras no frango. Além de artigos e periódicos, utilizou-se também alguns livros voltados para a 
temática de nutrição, técnica dietética e composição química e nutricional. 
 
 

Resultado 
A carne de aves, de acordo com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA) corresponde 
às obtidas aves domésticas de criação. O frango geralmente possui carne de aspecto branca, porém a coloração 
da carne é variável de espécie para espécie e também está relacionada com a atividade física do animal. O 
componente que confere cor a carne é a mioglobina. Quanto maior o tamanho e atividade muscular do animal, 
maior o teor de mioglobina e mais escura é a carne. Outros fatores que interfere na coloração da carne são a idade, 
sexo, alimentação e habitat do animal (Venturini et al., 2007). A qualidade da carne de frango é dependente da 
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temperatura do tecido muscular e da velocidade de resfriamento após o abate, sendo que as velocidades das 
reações bioquímicas são reduzidas em baixas temperaturas (Vieira, 1999). É identificada através de parâmetros 
físico-químicos, tais como: aparência, textura, suculência, pH, sabor, entre outros. O aroma e sabor da carne são 
provenientes do aquecimento, decorrendo da transformação de substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis e ainda a 
volatilização de alguns compostos indesejáveis na carne. A aparência da carne está relacionada com a cor e 
exsudação da carne. O pH da carne de frango diminui devido à formação ácida, onde a carne de peito deve 
apresentar pH final entre 5,7 e 5,9. Passado 24 horas, se o pH estiver superior a 6,2, a carne de frango irá se 
encontrar com grande retenção de água, o que implica em curto tempo de conservação e o estabelecimento da 
coloração escura, caracterizando uma carne escura, dura e seca. Caso o pH se encontre abaixo de 5,8 em menos 
de 4 horas, teremos a carne pálida, mole e exsudativa caracterizado pela má retenção de água além do aspecto 
pálido e mole. Na hora do consumidor escolher que carne levar para casa, a cor da carne de frango in natura é uma 
das características que influenciam na compra. A cor da carne está relacionada com as fibras musculares, o 
pigmento mioglobina e a hemoglobina presente no sangue. Estas duas substâncias são proteínas associadas ao 
ferro e têm a possibilidade de reagir com oxigênio, alterando a cor da carne. A quantidade de mioglobina varia com 
a espécie, sexo, idade, localização anatômica do músculo e atividade física, por exemplo, um animal qual a sangria 
foi boa a mioglobina constitui 80 a 90% do total de pigmentos (Hedricket al, 1994). A cor da carne e frango varia da 
tonalidade cinza a vermelho pálido. A palatabilidade da carne está associada com a textura. A textura pode ser 
afeta por fatores ante-mortem, como espécie, fatores genéticos, idade, estado de nutrição, estresse, entre outros. 
Rigor mortis, estimulação elétrica, velocidade do resfriamento, pH são fatores post-mortem que também influenciam 
na textura da carne de frango.A carne de frango é utilizada na alimentação, sendo classificada como alimento 
saudável, pobre em gorduras, desde que seja consumido sem pele. Essa carne apresenta rico teor de proteínas de 
boa qualidade e é recomendada consumo em todas as idades e podem ser consumidas, sem pele, por alguém que 
tenha riscos cardiovasculares, pois contém uma baixa taxa de colesterol. Na realidade, a carne de aves constitui 
uma fonte importante de proteínas. Além disso, trata-se de proteínas de boa qualidade porque são ricas em 
aminoácidos indispensáveis. Estas proteínas têm, por conseguinte, um bom valor biológico que é comparável ao 
das outras carnes. O peito, que é o pedaço mais magro contém apenas 2% de lipídios. Além disso, as gorduras que 
trazem são de boa qualidade, visto que se trata em grande parte de gorduras mono e poli não-saturadas. A carne 
de frango ainda é rica em ferro, constituindo uma fonte não negligenciável em ferro visto que se trata de ferro 
hemínico que é a forma do ferro mais bem assimilada pelo organismo e são consideradas fonte importante de 
vitaminas do grupo B, principalmente, B2 e B12. Estas vitaminas são indispensáveis, visto que ajudam na síntese 
de energia a partir dos nutrientes ingeridos. Conforme o tamanho e a idade do animal, pode-se classificar o frango 
em quatro tipos: Frango de leite ao galeto: ave de até 3 meses de idade, 600g de peso, carne macia, cartilagem e 
ossos moles, pouca gordura e gosto suave. Frango comum: entre 3 e 7 meses de vida, chega a pesar mais de 1kg, 
geralmente são animais machos, gosto mais acentuado e ossos e cartilagens firmes. Galo ou galinha: aves adultas, 
mais de 7 meses, pesa cerca de 1,5kg, o sabor da carne depende da dieta em que o animal foi submetido. Frango 
capão: animal castrado, abatido com cerca de 7 meses cuja a carne é mais saborosa devido ao teor de gordura. 

 
Conclusão 
Vale ressaltar que a carne de frango possui inúmeras características benéficas a saúde, porém, para obtenção de 
um alimento próprio para o consumo é recomendado que a carne seja adquirida, armazenada e consumida 
segundo os procedimentos regulamentados pela Legislação vigente no país. Sabe-se que devido a variedades de 
solos, clima, variedades, raças, animais e manejo às características sensoriais e nutricionais das aves podem sofrer 
alterações.   Após a análise literária foi constatado que não há muitas publicações (artigos/livros) a respeito de 
gorduras no frango, pois este apresenta valores não impactantes na saúde humana comparado a outras carnes 
gordas. Sugere-se que sejam feitos estudos mais aprofundados sobre composição nutricional do frango a fim de 
fazer uma análise mais detalhada do tema. 
 
Palavras-chave: Frango; composição do frango 
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Introdução 
No mundo, pelo menos 2,8 milhões de pessoas morrem por consequência de excesso de peso ou obesidade WHO 
(2015). Segundo dados da Vigitel (2012) (explicar a sigla), no Brasil o excesso de peso atinge 51% da população 
adulta, sendo maior entre homens (54, 5%) do que entre mulheres (48,1%). Sabe-se que uma dieta rica em 
alimentos de origem vegetal (especialmente hortaliças e frutas) em substituição de alimentos ricos em gordura ou 
energia, previne o ganho de peso corporal BOEING et al. (2012). Vegetarianos consomem maiores quantidades de 
alimentos de origem vegetal, tais como frutas, leguminosas e sementes (ORLICH et al, 2014). Estudo recente 
realizada população Adventista do Sétimo Dia norteamericana constatou que o IMC dos vegetarianos foi menor em 
relação a dos não vegetarianos.ORLICH & FRASER (2014). Segundo a American Dietetic Association (Associação 
Americana de Dietética, ADA, (2009) dietas vegetarianas apropriadamente planejadas são saudáveis, 
nutricionalmente adequadas, proporcionam benefícios à saúde e atuam na prevenção e tratamento de certas 
doenças.Dietas veganas bem planejadas e outros tipos de dietas vegetarianas são adequadas para todas as fases 
do ciclo de vida, inclusive durante a gravidez, lactação, primeira infância, infância e adolescência. (ADA, 2009). A 
posição mais recente, da atual Academy of Nutrition and Dietetics (Academia de Nutrição e Dietética) corrobora 
com essa proposição, acrescentando ainda que dietas vegetarianas bem planejadas podem incluir alimentos 
fortificados ou suplementos alimentares. AND (2015). Ainda de acordo com a ADA, dietas vegetarianas apresentam 
várias vantagens, incluindo níveis mais baixos de gordura saturada, de colesterol, e proteínas animais e níveis mais 
elevados de carboidratos, fibras, magnésio, ácido fólico, antioxidantes como as vitaminas C e E, carotenoides e 
fitoquímicos. ADA (2009). Atualmente uma das populações mais estudadas são os Adventistas do Sétimo Dia que 
atraem investigações científicas devido às caracteristicas de estilo de vida e longevidade FRASER (2003). Os 
Adventistas costumam ser interessados em saúde, conseguem relatar sua própria dieta e têm mostrado boa 
habilidade para concluir longos questionários, possuem uma diversidade de padrões dietéticos e evitam fatores de 
risco para obesidade e diversas doenças e agravos não transmissíveis. ORLICH & FRASER (2014). Até o 
momento, na literatura científica há carência de estudos que envolvam a relação entre a composição corporal e 
padrões dietéticos vegetarianos. 
 

Objetivo 
Avaliar a composição corporal de uma população Adventista do Sétimo Dia com distintos padrões dietéticos 
vegetarianos. 
 

Metodologia 
O presente estudo, do tipo transversal e descritivo utilizou uma subamostra aleatória de 229 indivíduos, 
participantes do estudo ADVENTO (Análise da dieta e hábitos de vida na prevenção de eventos cardiovasculares 
em Adventistas do Sétimo Dia), estratificados de acordo com o padrão dietético vegetariano. A coleta de dados foi 
realizada no Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo (HU-FMUSP). A equipe responsável pela coleta de dados é constituída por graduandos ou graduados 
em cursos da área de saúde devidamente treinados para que haja uma aplicação padronizada dos instrumentos. 
Os critérios de inclusão no estudo ADVENTO são: a) indivíduos de ambos os sexos, de qualquer etnia e com idade 
entre 34 e 75 anos; b) participação ativa como membro da comunidade adventista do sétimo dia; c) assinatura do 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  Estima-se como alvo de inclusão um total de 1.000 indivíduos 
com os seguintes padrões dietéticos vegetarianos: vegetarianos estritos, sem consumo de produtos de origem 
animal (300 participantes) e ovolactovegetarianos, sem consumo de carnes e com consumo de laticínios e ovos 
(700 participantes). Em nível comparativo para retirada do viés de seleção para o grupo social, serão incluídos 500 
adventistas não vegetarianos. A classificação do padrão dietético foi feita de acordo com Orlich et al (2013), 
baseada nos dados obtidos a partir de questionário de frequência alimentar. Semivegetarianos e pescovegetarianos 
foram classificados como não vegetarianos. Assim, vegetarianos estritos apresentaram frenquência de consumo de 
ovos/laticínios, e todos tipos de carnes for menor do que 1 vez/mês. Ovolactovegetarianos tiveram consumo de 
ovos/laticínios for &#8805;1 vez/mês, porém os alimentos cárneos serem <1 vez/mês. Não vegetarianos 
apresentaram consumo de carnes &#8805;1 vez/mês.Os critérios de exclusão no estudo ADVENTO são: a) 
limitação funcional acentuada; b) limitação cognitiva ou de comunicação grave, e) gravidez atual ou recente (a 
menos de 4 meses prévios à primeira entrevista). Dados de composição corporal (IMC, Percentual de Gordura 
Corporal, Percentual de Massa Esquelética, e Gordura Abdominal), foram mensurados pelo exame de 
bioimpedância modelo no aparelho Biospace® In Body 230. (518-10, Dogok 2-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-854 
KOREA). Os dados foram analisados por meio do pacote estatístico GraphPad Prism 6.0 para Windows 
(www.graphpad.com). A distribuição dos dados (paramétrica ou não paramétrica) foi avaliada por meio do teste de 
D`Agostino-Pearson. A seguir, os grupos foram comparados por meio de ANOVA one-way ou pelo teste de Kruskal-
Wallis. O nível de significância estabelecido foi P < 0,05. Os valores são apresentados como medidas ± desvios-
padrão. Este estudo foi financiado FAPESP, com registro SAGE de número: 2012/03880-9. O estudo foi aprovado 
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade de São Paulo, com número 110.144 de 
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14/09/2012 e título: Análise da Dieta e Hábitos de Vida na   Prevenção de Eventos Cardiovasculares em 
Adventistas do Sétimo Dia. 
 

Resultado 
Foram avaliados 227 indivíduos de ambos os sexos, sendo 99 (44%) homens e 128 (56%) mulheres, na faixa etária 
de 35 à 54 anos foram 142 (63%) pessoas e de 55 à 74 anos foram 85 (37%). Os indivíduos foram divididos em 
três padrões dietéticos: Veg (vegetarianos estritos, n = 30, 13%), OvLa (ovolactovegetarianos, n = 64, 28%), e Nveg 
(não vegetarianos, n = 133, 59%). Não foram verificadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 
de padrão dietético com relação à idade e à estatura. Contudo, os Veg exibiram valores de peso corporal, IMC, % 
de gordura e massa gorda significantemente inferiores aos dos OvLa e Nveg (P < 0,05). Em relação ao sexo, o 
percentual de gordura dos homens Veg foi significantemente inferior ao dos OvLa e dos Nveg (P < 0,05), enquanto 
que o percentual de gordura das mulheres Veg foi significantemente inferior aos das Nveg somente (P = 0,023).Ao 
serem explorados os demais componentes da composição corporal, verificou-se que Veg, OvLa e Nveg não 
diferiram entre si com relação à massa livre de gordura (MLG) e à musculosidade (Mu), mas a Mu relativa ao peso 
corporal percentual dos Veg foi significantemente maior que a dos Nveg (P = 0,018).  O método de avaliação da 
composição corporal empregado permitiu avaliar a adiposidade segmentar dos membros superiores e inferiores e 
do tronco dos sujeitos. Em termos absolutos, a massa gorda dos membros superiores, membros inferiores e do 
tronco foi significantemente menor entre os Veg em comparação aos OvLa e Nveg (P < 0,05). Em termos relativos 
ao peso corporal o mesmo não ocorreu em relação à massa gordura dos membros inferiores, que não diferiu entre 
os grupos. Adicionalmente, tanto em termos absolutos quanto em termos relativos ao peso corporal, a adiposidade 
do tronco dos Veg foi significantemente inferior à dos OvLa e Nveg (P < 0,01). O presente estudo revelou que tanto 
vegetarianos estritos quanto ovolactovegetarianos apresentaram menor peso, IMC, massa gorda total, do tronco e 
dos membros superiores (tanto em percentual quanto em Kg) em relação aos não vegetarianos. O percentual de 
musculosidade global dos vegetarianos estritos foi significativamente superior ao dos não vegetarianos. Os 
resultados encontrados para IMC corroboram com os achados de diversos estudos epidemiológicos realizados em 
populações Adventistas com distintos padrões dietéticos vegetarianos. Estudando aproximadamente 73.308 
Adventistas americanos e canadenses, Orlich & Fraser (2014) encontraram valores crescentes de IMC para 
vegetarianos estritos (24,1), ovolactovegetarianos (26,1) e não vegetarianos (28,3) após ajuste para idade, sexo e 
raça. Esse último grupo não inclui semivegetarianos e pescovegetarianos. No presente estudo, o IMC médio dos 
vegetarianos estritos foi 23,3 e dos ovolactovegetarianos foi de 24,1. Os valores de IMC não foram ajustados e os 
não vegetarianos incluem semivegetarianos e pescovegetarianos. Os poucos estudos que investigaram 
composição corporal em vegetarianos apresentaram resultados variados e muitas vezes conflitantes com aqueles 
obtidos no presente trabalho. Em estudo do tipo caso controle realizado com vegetarianos (n=20) e não 
vegetarianos (n=20) iranianos de ambos os sexos, Nadimi et al. (2013) não encontraram diferenças significativas 
para massa gorda e massa livre de gordura. Também não houve diferença de IMC entre os dois grupos. Não foi 
descrito o critério adotado para classificação dos indivíduos em vegetarianos e não vegetarianos. Em pesquisa 
transversal realizada no Vietnã com 210 mulheres, das quais 105 eram freiras budistas não consumidoras de 
carnes ou produtos marinhos e 105 mulheres onívoras. Os autores não observaram diferenças significativas de 
massa magra, massa gorda e percentual de massa gorda HO-PHAN et al., (2009) entre os dois grupos. Também 
não houve correlação entre a duração da dieta vegetariana e as medidas de composição corporal. Na Itália SIANI 
et al. (2003) realizaram estudo com 20 vegetarianos e 10 onívoros pareados por idade e IMC. Os autores também 
não encontram diferenças entre os grupos em termos de massa gorda e massa magra. Na Coréia do Sul LEE & 
KRAWINKEL (2009) também realizaram um estudo comparativo de composição corporal com 54 freiras budistas 
seguidoras de dieta vegetariana conforme preceitos budistas e 31 freiras católicas onívoras. Observou-se no grupo 
das vegetarianas maior peso, massa livre de gordura, gordura corporal e IMC. O valor mediano do IMC estava 
dentro da faixa normal em ambos os grupos. O tempo de aderência à dieta vegetariana foi inversamente 
relacionado com a gordura corporal. Além de serem realizados com pequenas amostras, esses estudos carecem 
de definição dos critérios para classificação do padrão dietético. Uma das limitações do presente estudo é a falta de 
informação sobre o tempo de aderência à dieta vegetariana e o nível de atividade física. 
 

Conclusão 
Apesar de apresentar resultados conflitantes com alguns estudos caso controle, os dados do presente trabalho 
corroboram com achados anteriores de estudos que avaliaram o IMC de populações adventistas norte-americanas 
e oferecem informações adicionais sobre a composição corporal, indicando menor adiposidade abdominal e maior 
musculosidade entre vegetarianos estritos, quando comparados com ovolactovegetarianos e não vegetarianos. 
Entretanto, seria recomendável complementar a análise acrescentando informações sobre o tempo de aderência à 
dieta vegetariana, bem como o nível de atividade física, ambos fatores que potencialmente podem interferir na 
composição corporal. 
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Introdução 
As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) atingem grande parte da população do mundo, sendo em muitos 
países a principal causa de morbidade. As evidências da influência da dieta e outros componentes do estilo de vida 
sobre doenças estão cada vez mais claras. O aumento de peso em praticamente todos os países ocidentais 
industrializados é fato que se relaciona com mudanças nos modos de vida, em particular as ocorridas na 
alimentação e na atividade física. Dados epidemiológicos sugerem que indivíduos com dietas ricas em frutas e 
vegetais apresentam menor risco de doenças crônicas e mortalidade que àqueles com dietas pobres em alimentos 
de origem vegetal. Estes efeitos podem ser atribuídos à dieta, assim como a outras características de estilo de vida, 
como manutenção do peso desejável, atividade física regular e abstinência de cigarro e álcool. O Guia Alimentar 
para a População Brasileira contém diretrizes alimentares oficiais, do Ministério da Saúde para a nossa população. 
Segundo esse documento, frutas, legumes e verduras são ricos em vitaminas, minerais e fibras e devem estar 
presentes diariamente nas refeições, pois contribuem para a proteção à saúde e diminuição do risco de ocorrência 
de várias doenças. Recomenda-se o consumo diário de três porções de frutas e três porções de legumes e 
verduras ao longo das refeições. Nas duas últimas gerações, o sistema brasileiro de abastecimento de alimentos 
passou de produtos predominantemente primários ou compostos por produtos minimamente processados e 
comprados em pequenos comércios varejistas para produtos pré-preparados e embalados, comprados em grandes 
redes de supermercados. O consumo de alimentos industrializados com alta densidade energética aumenta o risco 
de doenças, especialmente das DANT. Algumas pesquisas mostram que houve redução na compra de alimentos 
tradicionais básicos, como arroz, feijão e hortaliças, e aumento notável na compra de alimentos processados, 
acarretando maior consumo de gorduras saturadas e sódio na compra de alimentos pela família Brasileira. A 
análise da evolução do estado nutricional da população adulta brasileira mostrou que, enquanto a prevalência de 
baixo peso declinou, as prevalências de excesso de peso e de obesidade aumentaram continuamente nas últimas 
décadas. Essas tendências de excesso de peso e obesidade na população adulta brasileira vêm comprovar a 
gravidade e a magnitude que o problema assumiu no Brasil, fundamentando a urgência de intervenções que façam 
retroceder o avanço do excesso de peso e, concomitantemente, das outras DANT no Brasil. As medidas da 
circunferência da cintura (CC) e circunferência quadril (CQ) são usualmente adotadas para caracterizar o acúmulo 
de gordura abdominal, através da CC e da relação cintura-quadril (RCQ). As práticas alimentares dos diferentes 
grupos sociais são determinadas por diversos fatores que vão desde o acesso aos alimentos até às escolhas 
baseadas em valores culturais e crenças religiosas (TEIXEIRA et al., 2006). Os membros da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia são orientados a adotarem uma dieta saudável, preferencialmente vegetariana rica em produtos de 
origem vegetal, integrais e alimentos in natura, abstinência de tabaco, álcool e bebidas estimulantes, como forma 
de expressão da sua religiosidade (SILVA et al., 2011). Por este estilo de vida, as características consideradas 
fatores de confusão para análise estão praticamente ausentes na população adventista facilitando a observação de 
outros fatores. A experiência de saúde de adventistas do sétimo dia tem sido estudada por mais de 60 anos 
(FRASER et al, 2003). O presente estudo é uma sub amostra do projeto ADVENTO (Análise de Dieta e Hábitos de 
Vida na Prevenção de Eventos Cardiovasculares em Adventistas do Sétimo Dia) é uma pesquisa sobre doenças 
crônicas que acometem a população adulta, principalmente as doenças cardiovasculares e o diabetes. É um estudo 
pioneiro no Brasil por correlacionar dieta e aparecimento de aterosclerose subclínica. 
 

Objetivo 
O presente estudo teve como objetivos: descrever a relação cintura quadril e o consumo de frutas, verduras e 
legumes numa população Adventista do Sétimo Dia participante do Estudo ADVENTO e verificar a prevalência de 
adequação de seu consumo de acordo com gênero e idade. 
 

Metodologia 
O Estudo ADVENTO é uma iniciativa da Universidade de São Paulo (USP), Hospital Universitário da Faculdade de 
Medicina da USP (HU-FMUSP) e Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Instituto do Coração da 
Faculdade de Medicina da USP (InCor- HC-FMUSP). O estudo é do tipo transversal e descritivo e foi realizado com 
uma sub amostra de 190 participantes do estudo ADVENTO, no qual estão sendo estudados 1.500 indivíduos. 
Membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, residentes do estado de São Paulo foram convidados a participar 
voluntariamente do estudo após a divulgação do projeto nas igrejas. Os interessados foram selecionados a partir 
dos critérios de inclusão e exclusão do estudo ADVENTO. Os participantes foram entrevistados por pesquisadores 
treinados e responderam a um questionário que incluía as seguintes perguntas: 1-Com que frequência o(a) Sr(a) 
costuma comer VERDURAS e LEGUMES crus, cozidos ou refogados, sem incluir batatas, mandioca/aipim, inhame 
e cará?2-Com que frequência o(a) Sr(a) costuma comer FRUTAS, sem incluir sucos de frutas?Para ambas as 
perguntas existiam oito opções de resposta: mais de 3x/dia, 2a3x/dia, 1x/dia, 5 a 6x /semana, 2a4x/ semana, 
1x/semana, 1 a 3x/mês, Nunca/quase nunca. As informações foram preenchidas pelo entrevistador.Foi considerado 
critério para consumo regular de frutas a ingestão de cinco ou mais dias na semana. O critério para ingestão regular 
de legumes e verduras também foi de cinco ou mais dias por semana. Indivíduos que consumiam frutas em 5x ou 
mais na semana e verduras e legumes em 5x ou mais na semana foram classificados como apresentando consumo 
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regular de frutas, verduras e legumes. Esses critérios foram estabelecidos conforme as recomendações do guia 
alimentar para população brasileira de 2010 (BRASIL, 2010). Para tomada da medida de relação cintura quadril, os 
participantes foram submetidos ao exame de bioimpedância, realizado com equipamento Biospace, modelo In Body 
230. Para realização do exame o participante era convidado a subir no equipamento, que se assemelha a uma 
balança. Seu peso era medido e suas mãos posicionadas nos "braços" do aparelho, onde há eletrodos (ALVIM, 
2015). O método foi escolhido por apresentar resultados mais fidedignos comparados ao método manual. Foram 
considerados valores de referência para Relação Cintura Quadril adequados: menor que 1 para homens e menor 
0,85 para mulheres (BARCELLOS et al., 2006). 
 

Resultado 
Do total da amostra 86% tem consumo regular de frutas, e 77% tem consumo regular de verduras e legumes. 
Indivíduos que consumiam frutas em 5x ou mais na semana e verduras e legumes em 5x ou mais na semana 
representam 71% da amostra total. Ao analisar o consumo de frutas 92% das mulheres e 78% dos homens se 
encontram dentro do regular. Na análise do consumo regular do consumo de verduras e legumes as mulheres 
representam 76% e os homens 78%. O conjunto de frutas verduras e legumes consumidos regularmente foi 73% 
entre as mulheres e 68% entre os homens. Ao analisar a relação cintura quadril observa se que na amostra 
feminina 12% está dentro do recomendado enquanto 79% da relação cintura quadril no gênero masculino está 
dentro do recomendado. A média da relação cintura quadril foi de 0,96 (dp = 0,11) para homens e 0,93 (dp = 0,07) 
para mulheres. O consumo adequado de frutas foi superior entre as mulheres comparando-se aos homens. Porém, 
as mulheres apresentaram maior prevalência de inadequação na relação cintura-quadril em relação aos homens, o 
que significa risco à obesidade central para os indivíduos do sexo feminino. Ao comparar duas faixas etárias, 
encontramos uma tendência de maior prevalência de consumo adequado de frutas, verduras e legumes e o 
conjunto de frutas verduras e legumes assim como a relação cintura quadril em participantes mais jovens, em 
relação aos mais velhos, embora não estatisticamente significativa. Ao comparar os resultados do presente estudo 
com artigos relacionados com populações brasileiras encontramos maior consumo de frutas verduras e legumes 
em adventistas do sétimo dia. De acordo com Fraser et al. (2003), adventistas vegetarianos californianos tendem a 
ser menos obesos, beber menos café, comer mais leguminosas e produtos à base de proteína vegetal. Tanto a 
ausência de carne quanto a adição de frutas, castanhas e hortaliças parecem exercer grande influência na 
prevenção de câncer e doença cardíaca, bem como no aumento da longevidade dessa população. No presente 
estudo, 92% das mulheres relataram o consumo regular de frutas. As mulheres também apresentaram maior 
relação cintura quadril. Em estudo similar, observou-se maior consumo de frutas, legumes e verduras entre as 
mulheres com excesso de peso, o que também pode significar preocupação com a saúde, além da tentativa de 
redução do peso pela provável redução de calorias na dieta (MOURA et al., 2007). No presente estudo as mulheres 
apresentaram maior prevalência de inadequação na relação cintura-quadril em relação aos homens, o que significa 
risco à obesidade central para os indivíduos do sexo feminino. . Atualmente, sabe-se que é a localização abdominal 
de gordura (obesidade central) que se mostra mais associada a distúrbios metabólicos e riscos cardiovasculares 
como dislipidemias, hipertensão arterial e diabetes melitus.  Boeing et al em uma revisão de estudos e o respectivo 
estudo constatou que existe evidência de que um possível aumento do consumo de vegetais e frutas pode prevenir 
ganho de peso corporal, se isso substituir alimentos ricos em gordura ou energia. O presente estudo observou a 
ingestão de frutas verduras e legumes, porém não foi observada a ingestão de alimentos ricos em gordura e de alta 
densidade energética. As mulheres do presente estudo apresentaram maior consumo de frutas, verduras e 
legumes mas podem consumir alimentos de alta densidade energética oque pode interferir na relação cintura 
quadril. A prevalência de consumo regular de frutas foi significantemente maior entre as mulheres em comparação 
aos homens. 
 

Conclusão 
. A prevalência de mulheres com valores inadequados de relação cintura-quadril foi significantemente maior que 
entre os homens. As comparações entre os indivíduos de 34 a 54 anos e de 55 a 75 anos não revelaram diferenças 
estatisticamente significantes. A maior parte dos estudos nacionais avaliou a prevalência de consumo regular de 
FLV em populações mais jovens que a do presente estudo. Esse fato pode ter sido em parte responsável pelo 
maior consumo regular de FLV observado no presente estudo. Entretanto a magnitude das diferenças aponta 
também para a possibilidade da população adventista apresentar maior prevalência de consumo regular de FLV do 
que não adventistas. 
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Introdução 
A Unidade Produtora de Refeições-UPR é um serviço que prepara e comercializa alimentos e refeições, e em geral 
precisa conciliar o objetivo de gerar lucratividade com os compromissos relativos à segurança dos seus usuários e 
à preservação e manutenção do ambiente em que insere-se. Assim, deve adotar procedimentos que contribuam 
com estes objetivos e com a sustentabilidade ambiental (VEIROS; PROENÇA, 2010). A escolha das técnicas de 
preparo dos alimentos pode auxiliar na menor produção de resíduos e, consequentemente, na manutenção da 
lucratividade e da preservação do meio ambiente (JAPUR; VIEIRA, 2012). A determinação e utilização de 
ferramentas técnicas, como fator de correção e índice de conversão de alimentos, possibilita a padronização nos 
processos produtivos, contribui para a redução de desperdícios nas UPR e para a precisão na quantificação de 
compras, custos e composição nutricional de alimentos e preparações (DOMENE, 2011; BARROS et al, 2010).  A 
padronização do processo de produção de refeições é uma solução eficiente, beneficia a atuação do gestor, facilita 
o treinamento dos funcionários e a supervisão do trabalho numa UPR (BARROS et al, 2010). O fator de correção é 
utilizado para calcular o peso da porção comestível do alimento, descontando aparas e partes não comestíveis, 
como cascas e sementes. O índice de conversão de alimentos, também conhecido como fator de cocção, é um 
indicador utilizado para calcular as modificações no peso dos alimentos, decorrentes de alguns processos de 
preparo, especialmente da cocção (JAPUR; VIEIRA, 2012). A literatura apresenta raros registros de ferramentas 
técnicas para a produção de refeições, como fator de correção e índice de conversão. Os poucos registros destes 
indicadores que foram publicados não chegam a ser considerados como tabelas de referência, uma vez que 
contam com um número limitado de alimentos e/ou técnicas de preparo. Este estudo propõe-se a preencher esta 
lacuna, oferecendo apoio aos processos técnicos e de gerenciamento em produção de refeições. 
 

Objetivo 
Determinar o fator de correção e índice de conversão para hortaliças e frutas, considerando os mais consumidos e 
comercializados no Brasil. 
 

Metodologia 
Foi realizado estudo experimental, conduzido no Laboratório de Técnicas Dietéticas do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo-UNASP, onde aconteceram todas as etapas de pré-preparo, preparo e determinação dos 
fatores de correção e índice de conversão das hortaliças e frutas em estudo. Como critério de escolha dos 
alimentos que integraram a pesquisa, foram considerados os mais consumidos e comercializados no Brasil 
(EMBRAPA, 2010; SENAR, 2011; IBGE, 2010). Foram consideradas ainda as variedades mais consumidas de 
cada alimento. Assim, integraram o estudo 42 hortaliças e 30 frutas, com suas variedades mais consumidas no 
Brasil, totalizando 72 hortaliças. As hortaliças incluídas no estudo foram as seguintes: abóbora de pescoço, 
abóbora japonesa, abóbora menina, abobrinha, acelga, agrião, alface americana, alface crespa roxa hidropônica, 
alface mimosa hidropônica, alface crespa hidropônica, alface lisa hidropônica, alho, almeirão, batata bolinha, batata 
doce branca, batata doce rosa, batata inglesa lavada, berinjela, beterraba, brócolis, brócolis ninja, cebola, cenoura, 
cenoura baby, chuchu, couve-flor, couve manteiga, escarola, espinafre, mandioca, mandioquinha, pepino comum, 
pepino japonês, pimentão amarelo, pimentão verde, pimentão vermelho, repolho branco, repolho roxo, rúcula 
hidropônica, tomate carmem, tomate cereja e tomate italiano. As frutas incluídas no estudo foram as seguintes: 
abacate, banana maçã, banana nanica, banana prata, banana da terra, goiaba branca, goiaba vermelha, laranja 
pêra, laranja bahia, laranja lima, limão taiti, limão siciliano, maçã argentina, maçã nacional, maçã red chilena, 
mamão formosa, mamão papaia, manga palmer, manga tommy, melancia com semente, melancia sem semente, 
melão cantaloupe, melão nacional amarelo, morango, pêra williams, tangerina murcot, tangerina ponkan, uva 
thompson, uva itália e uva niágara. A pesquisa foi organizada em etapas, sendo estas aplicadas nos alimentos em 
que eram convenientes, e adequadas às formas de consumo e características de cada um. Assim, nem todos os 
alimentos foram submetidos a todas as etapas. As etapas foram as seguintes: 1.Seleção e aquisição dos alimentos 
em feiras e supermercados da região. 2. Desenvolvimento do pré-preparo: higienização, sanitização, eliminação de 
aparas e partes não comestíveis. Todos os alimentos foram selecionados e preparados em triplicata. 3.Foi 
realizada pesagem dos alimentos antes e após cada etapa, com respectivo registro e posterior cálculo de média 
aritmética dos resultados. 4.Para obtenção do fator de correção (FC), foi considerada a fórmula:  FC=Peso 
Bruto/Peso Líquido sendo:  Peso Bruto – peso inicial dos alimentos, com aparas e partes não comestíveis; Peso 
Líquido – peso dos alimentos após retirada de aparas e partes não comestíveis. 5.Os alimentos que costumam ser 
consumidos cozidos foram em seguida submetidos aos processos de cocção característicos e mais utilizados para 
seu preparo, sendo utilizados calor úmido por ebulição ou vapor, e refogado. 6.Para os alimentos que não 
costumam ser consumidos cozidos, como alguns folhosos e frutas, a etapa anterior não foi aplicada e eles não 
tiveram seu índice de conversão calculado. 7.Para o cálculo do índice de conversão (IC), foi considerada a fórmula: 
IC=Peso cozido/Peso Líquido sendo: Peso Cozido – peso do alimento após o processo de cocção; Peso Líquido – 
peso do alimento após retirada de aparas e partes não comestíveis. 8.Foi calculado o IC para cada processo de 
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cocção aplicado. 9.Em seguida, foram elaboradas tabelas contendo média de pesos bruto e líquido, considerando 
as três amostras, e os fatores de correção e índices de conversão de cada alimento. 
 

Resultado 
Os resultados obtidos para as médias de peso bruto e líquido, fator de correção e índice de conversão das 
hortaliças e frutas foram organizados e apresentados em tabelas. As tabelas não foram incluídas neste texto devido 
ao formato exigido, e estão disponíveis para consulta e envio a partir de eventual contato com os autores. Não foi 
possível fazer uma análise comparativa dos resultados obtidos com os da literatura relacionada para todas as 
hortaliças e frutas, já que a maioria das pesquisas similares apresenta número e determinação da variedade dos 
alimentos significativamente menores que os do presente estudo. Monteiro et al (2009), que elaboraram FC de 13 
hortaliças e 3 frutas em um restaurante comercial de Pelotas/RS, obtiveram valor maior de FC que os do presente 
estudo para todos os gêneros alimentícios em comum. Observou-se isso na alface crespa, em que o FC foi 1,40, e 
no presente estudo foi 1,11, este último apresentando valor 21% menor que o relatado pelo autor mencionado. 
Martins (2003), analisando FC em restaurante comercial tipo self service em Brasília/DF, obteve FC idêntico ao do 
presente estudo para cebola (FC=1,08). Obteve ainda FC entre 1,26 e 1,38 para batata inglesa, ambos os valores 
maiores que os do presente estudo (FC=1,18). A mesma autora também observou FC maior para a cenoura que o 
obtido no presente estudo (FC=1,27 e FC=1,24, respectivamente). Ricarte et al (2008), avaliando desperdício de 
alimentos em UPR institucional de Fortaleza/CE, também obtiveram FC=1,39 para a cenoura, valor 11% maior que 
o do presente estudo. Os mesmos autores obtiveram ainda FC=1,34 para beterraba e FC=1,62 para repolho, 
resultados 10% e 11% maiores que os do presente estudo (FC=1,21 e FC=1,45, respectivamente).  Cosme et al 
(2012), que elaboraram FC de 11 hortaliças e 6 frutas no Ceará, obtiveram valores menores para todos os gêneros 
em comum com os do presente estudo. No chuchu, o FC obtido pelos autores mencionados foi 1,15, sendo 9% 
menor que o obtido no presente estudo (FC=1,26). Já na beterraba, a diferença entre o FC do presente estudo 
(FC=1,21) e o de Cosme et al (FC=1,16) foi menor, sendo este último 4% menor que o FC do presente estudo. 
Martins (2003) obteve FC para berinjela também menor que o observado no presente estudo (FC=1,10 e FC=1,34, 
respectivamente), configurando diferença de 28%. Ricarte et al (2008) apresentaram FC para batata-doce similar 
ao do presente estudo (1,16 e 1,17, respectivamente), e 4% menor para cebola (1,03 e 1,08, respectivamente). Ao 
analisar os resultados obtidos para as frutas, as variações de FC em relação a outros estudos repetiram-se. 
Convém ressaltar que a maioria dos estudos não analisou FC de frutas, o que limitou a comparação dos resultados. 
Os FC encontrados no presente estudo foram maiores que os de Martins (2003) para maçã (1,76 e 1,13, 
respectivamente). Deve-se ressaltar, no entanto, que Martins não mencionou qual variedade de maçã foi analisada. 
Já Ricarte et al (2008) encontraram FC similar ao do presente estudo para manga (1,55 e 1,54, respectivamente) e 
FC maior para melão (1,32 e 1,43, respectivamente), e os autores também não especificaram a variedade destas 
frutas.  O IC foi calculado somente para hortaliças, já que normalmente e em sua maioria as frutas são consumidas 
cruas, dada a cultura alimentar do país. Da mesma forma que o observado no FC, a variação é ampla entre os 
valores observados quando comparados com os da literatura e de outros estudos. A limitação na comparação é 
ainda maior, já que há um número reduzido de pesquisas com este tema em relação a hortaliças.  Ornellas (2013) 
apresentou IC=0,9 tanto para chuchu cozido quanto para couve refogada, valores similares aos do presente estudo 
(0,93 e 0,86, respectivamente). Martins (2003) obteve IC=1,08 para beterraba, 18% maior que o IC desta hortaliça 
no presente estudo (0,91). O IC de hortaliças é influenciado por fatores como grau de maturação e conservação do 
alimento, quantidade de água no recipiente em que o alimento foi cozido, temperatura e tempo de cocção deste 
alimento. Quanto maior o IC, maior a hidratação do alimento e o rendimento da preparação (DOMENE, 2011). O 
número de alimentos utilizados por todos os autores citados foi menor que os do presente estudo, além de não 
apresentar descrição de tipo e variedade dos vegetais. A metodologia dos estudos mencionados apresenta ainda 
menor detalhamento que a do presente estudo, não permitindo verificar semelhanças entre utensílios e técnicas 
utilizadas, o que também pode ter contribuído para as diferenças observadas nos FC. De acordo com Rosa e 
Monteiro (2014), as grandes variações observadas em valores de FC e IC são devidas à qualidade inicial de cada 
alimento e das condições em que foram processados, assim como de todos os fatores associados na obtenção dos 
dados e que podem interferir no seu desperdício e rendimento das preparações. Valores menores de FC 
apresentam, na gestão de uma UPR, relevância nutricional e na administração de recursos materiais e financeiros. 
Quanto menor for a perda no alimento durante os processos, maior será a manutenção do seu valor nutricional, 
menor será o desperdício de matéria-prima e de recursos como energia e água, e maior será a rentabilidade das 
refeições produzidas e comercializadas. Todas estas questões, em especial o desperdício, são danosas à produção 
sustentável de alimentos quando considera-se o volume dos resíduos produzidos e descartados na UPR (VIEIROS; 
PROENÇA, 2010). 

Conclusão 
Foram elaborados fator de correção e índice de conversão de 42 hortaliças e 30 frutas, totalizando 72 gêneros, 
considerando os mais consumidos e comercializados no Brasil, e os valores observados para a maioria são 
menores que os registrados pela literatura. Os resultados deste estudo podem embasar estudos acadêmicos e 
contribuir para a operacionalização de etapas de pré-preparo e preparo nas UPR que eventualmente não tenham 
registro de seus próprios indicadores. Sugere-se que UPR elaborem e implantem programas de treinamento dos 
recursos humanos envolvidos no pré-preparo de alimentos, capacitando-os em relação às técnicas adequadas e 
diminuindo o desperdício. Sugere-se ainda que as UPR elaborem cardápios priorizando alimentos da safra, o que 
minimiza custos, maximiza o valor nutritivo e o rendimento dos alimentos, contribuindo para o incremento nutricional 
das preparações, redução de desperdício e de danos ao meio ambiente. 
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Introdução 
A cidade de Carapicuíba foi fundada em 1580, pelo Padre José de Anchieta, mas somente em 1930 ocorreu um 
grande crescimento devido ao clima e boa terra para cultivo de cereais, legumes e hortaliças, com área de 34.546 
km². Em 1965 tornou-se município e está localizada na região metropolitana de São Paulo a 25 km da capital (1). 
Tem como característica ser uma cidade dormitório, de acordo com o Censo de 2000, a cidade totalizava uma 
população de 344.596, e em 2010 o Censo registrou 369.584, sendo 179.284 homens e 190.300 mulheres. A 
estimativa era que em 2013 o município de Carapicuíba totalizasse 387.788 habitantes, atualmente ocupa a quarta 
colocação das cidades mais populosas do país com 10.698,32 habitantes/ km² (2).  No Brasil, tem sido detectado 
um progresso da transição nutricional da população, que se caracteriza pela redução nas prevalências dos déficits 
nutricionais e ocorrência mais expressiva de sobrepeso e obesidade. Embora atinja o conjunto da população, este 
processo, se diferencia em circunstância e em intensidade, conforme o segmento socioeconômico considerado 
(3,4). Em contraste com o ocorrido nas últimas décadas, as quais o principal problema de saúde pública era a 
desnutrição proteico-calórica, pesquisas recentes indicam que o excesso de peso já ultrapassou 30%. A 
prevalência de excesso de peso em meninos em 1974-1975 era de 10,9% e alcançou 34,8% em 2008-2009, em 
meninas os valores observados foram de 8,6% para 32%, respectivamente (5). O procedimento mais simples para 
reconhecer o estado nutricional é a avaliação antropométrica, que se estabelece a partir das medições das 
variações das dimensões físicas e a composição global do corpo humano nas diferentes idades (6,7). As medidas 
antropométricas têm uma singularidade como indicador de excesso de peso como também de risco de mortalidade 
infantil associado a desnutrição. Atualmente, é importante se avaliar o estado nutricional infantil como forma de 
prevenção à obesidade e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), que pode relacionar-se ao consumo 
excessivo de alimentos (8,9). A obesidade na criança se conecta ao aumento de problemas respiratórios como 
(asma, apnéia do sono), problemas musculoesqueléticos, doença hepática, problemas comportamentais, 
isolamento social, sinais de depressão, baixa autoestima e piora do desempenho escolar (10,11). 
 

Objetivo 
Diante do exposto o trabalho, teve por objetivo avaliar o estado nutricional de alunos do ensino fundamental I de 
escolas municipais de Carapicuíba. 
 

Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal que tem como foco o diagnóstico do estado nutricional. Foram convidados 6.500 
alunos do ensino fundamental I de seis escolas municipais de Carapicuíba, com idades entre 6 e 10 anos. Os 
alunos foram convidados a participar do estudo por meio de um convite por escrito, encaminhado aos pais. Nesse 
convite foram feitos os esclarecimentos necessários quanto à pesquisa e encaminhado o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias para que os interessados pudessem assinar e participar da pesquisa. Os 
dados foram coletados entre agosto e outubro de 2014 por graduandos do curso de nutrição do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo - UNASP, após treinamento.  Os alunos foram abordados na escola com dia e hora 
marcados para a coleta de dados referentes ao peso e estatura, totalizando 4099 alunos na amostra. O peso foi 
coletado usando balança eletrônica portátil da marca (Plenna 0,1 São Paulo Brasil), com capacidade de 150 kg e 
sensibilidade de 100g. No momento da avaliação o aluno retirou o casaco e os sapatos, ficou em pé no centro da 
balança, com os pés completamente apoiados e os braços estendidos e soltos ao longo do corpo (12). Para a 
avaliação da estatura foi utilizado o estadiômetro portátil (Sanny, São Paulo Brasil), para a aferição, pela dificuldade 
de manter o aluno na posição correta, se fizeram necessários dois pesquisadores para manter as costas no local 
onde estava fixado o estadiômetro, manter os braços estendidos ao longo do corpo; os pés e calcanhares unidos, 
glúteos e ombros tocando a superfície do estadiômetro e mantendo a cabeça na posição natural em relação ao 
plano de Frankfurt (12). A partir desses parâmetros, os indicadores foram calculados pelo o programa WHO Antro 
Plus Software 3.0.1 (13) e classificados de acordo com a Organização Mundial de Saúde (14) para determinar o 
estado nutricional de crianças de 5 a 10 anos, as chamadas curvas de crescimento, por meio dos seguintes 
indicadores: Estatura por idade (E/I), Peso por idade (P/I), Índice de Massa Corporal (IMC) por idade (IMC/I). Para 
as crianças maiores de 10 anos foram usados os indicadores de IMC/I e E/I. Os valores foram expressos em 
escore-Z (unidades de desvio-padrão) e comparados aos valores de referência para classificação do estado 
nutricional recomendados pela Organização Mundial de Saúde (14). Os dados foram organizados em planilha de 
Excel pacote Office 2010. Todas as análises foram feitas por meio dos pacotes estatísticos Graph Pad Prism 
versão 6.00 para Windows (23) e SPSS versão 22 para Windows. A normalidade dos dados foi testada pelo método 
de D Agostino-Pearson. As medidas antropométricas dos alunos das diferentes escolas foram comparadas por 
meio da ANOVA one way. As prevalências nas categorias de estatura, peso e IMC foram analisadas por meio do 
teste do qui-quadrado. Os resultados foram considerados estatisticamente diferentes quando p< 0,05. 
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Resultado 
Foram avaliados 4.099 alunos sendo 2.046 do sexo feminino (49,9%) e 2.053 do sexo masculino (50,1%), de 6 
escolas do Município de Carapicuíba: Argeu (n = 429, 10,5%), Edegar (n = 967, 23,6%), João Hornos (n = 538, 
13,1%), Miguel Costa (n = 740, 18,1%), Nai Molina (n = 867, 21,2%) e Noemy (n = 558, 13,6%). As médias de 
idade, peso, estatura e IMC foram: 8,79+1,41 anos, 31,55+9,12 kg, 132,47+10,50 cm e 17,7+3,34 kg/m2, 
respectivamente. Menos de 3% dos alunos têm baixa estatura ou baixo peso para a idade, mas mais de 9% delas 
têm elevado peso para a idade. A prevalência de excesso de peso (sobrepeso mais obesidade) segundo o IMC 
superou 33%. Ao serem comparados meninos e meninas, não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significantes com relação às prevalências nas categorias de estatura, peso e IMC. Em relação às meninas, as da 
escola Miguel Costa foram significantemente mais velhas que as demais, exceto as da escola João Hornos (p< 
0,05). Por outro lado, as da escola Noemy foram as mais jovens de todas (p< 0,05). Os resultados de estatura das 
meninas da escola João Hornos foram mais elevados que as da Edegar e Nai Molina (p< 0,05). Já em relação ao 
peso, os valores de João Hornos foram superiores aos das demais escolas, exceto da escola Argeu (p< 0,05). 
Finalmente, o IMC das meninas das escolas João Hornos e Miguel Costa superaram os valores das escolas Edegar 
e Noemy (p< 0,05). Em relação aos meninos, os da escola Noemy exibiram os menores valores de idade e de IMC, 
especialmente em relação aos das escolas Edegar e Miguel Costa e quanto ao IMC menores que João Hornos e 
Miguel Costa respectivamente (p< 0,05). Meninas e meninos não diferiram em relação à idade, estatura, peso 
corporal e IMC em cada uma das seis escolas avaliadas, exceto que a estatura das meninas foi significantemente 
maior que a dos meninos na escola João Hornos (p = 0,014). Em estudo transversal realizado com 218 alunos de 6 
a 14 anos provenientes de três escolas públicas de ensino fundamental localizadas na região de Parelheiros do 
município de São Paulo, observou-se que 14,7% dos alunos apresentaram obesidade e 16,5% sobrepeso quando 
avaliados pela relação peso/estatura, totalizando 31,2% de excesso de peso (15). Em estudo realizado com 337 
alunos de 7 a 10 anos matriculados na rede de ensino do município de Colombo- PR, 98,2% apresentaram estatura 
adequada para a idade indicando que não há casos de desnutrição pregressa nessa população. Quanto ao IMC 
para idade 16,3% estavam em sobrepeso e 7,3% eram obesos, totalizando 23,6% de excesso de peso (16). No 
presente estudo a prevalência de sobrepeso, obesidade e de excesso de peso são maiores que o estudo citado, 
respectivamente (16). O diagnóstico precoce de sobrepeso e obesidade e outros fatores no ambiente escolar 
favorecem o monitoramento e adoção de medidas preventivas e educativas em tempo hábil, dando um prognóstico 
mais favorável de forma mais sustentada e duradoura a longo prazo envolvendo a comunidade escolar (17). 
Estudos recentes demonstram que em vários estados do Brasil as prevalências de sobrepeso e obesidade na 
população infantil escolar são semelhantes (18). O problema com o excesso de peso na infância e adolescência 
merece atenção especial, por aumentar os ricos dos indivíduos se tornarem obesos na fase adulta, obtendo assim 
maior chance de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis (17). Sendo assim, é de extrema importância 
que sejam implementadas intervenções nutricionais, para a prevenção do excesso de peso entre os alunos do 
município de Carapicuíba. He et al (19), realizaram um estudo transversal na área de Wannan, China com 67956 
alunos sendo 36.664 meninos e 31.292 meninas de escolas primárias com idades entre 5 e 14 anos. A prevalência 
total de excesso de peso foi de 17,85%, entre os meninos 22,9% e entre as meninas 11,9%. Esses resultados são 
diferentes daqueles encontrados entre os alunos das escolas de Carapicuíba. Foi o primeiro estudo de avaliação 
nutricional de alunos das escolas municipais de Carapicuíba que apresentou quantitativamente as condições 
nutricionais dos mesmos, visando a adoção de medidas de controle e monitoramento do estado nutricional, para a 
possível melhora da qualidade de vida dos indivíduos e de seus familiares. O presente estudo vai ao encontro das 
recomendações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que tem por objetivo contribuir para o 
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar, monitoramento do estado 
nutricional e formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de Educação Alimentar e Nutricional 
(EAN) e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período em que 
permanecem na escola. Um dos objetivos complementares do PNAE é de orientar o uso de alimentos variados, 
seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para o crescimento 
e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária 
e seu estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção específica (20). Dessa forma as políticas públicas 
de promoção da saúde e a implementação de ações governamentais, podem influenciar de maneira positiva a 
capacidade dos indivíduos em realizar escolhas saudáveis com relação à alimentação (21). A escola oferece um 
ambiente importante para a realização de ações de EAN para a promoção da saúde, podendo produzir impacto 
positivo sobre a saúde, autoestima, comportamentos, desenvolvimento de habilidades e de hábitos saudáveis a 
todos os membros da comunidade escolar (22). 
 
 

 
Conclusão 
Esse estudo encontrou alta prevalência de excesso de peso (sobrepeso e obesidade) entre os alunos das escolas 
municipais de Carapicuíba. A escola por meio de cardápios oferecidos na alimentação escolar alinhados às 
recomendações do PNAE poderia oportunizar ações educativas direcionadas à promoção de hábitos alimentares 
saudáveis e promoção da saúde, respeitando e valorizando as especificidades culturais e regionais dos diferentes 
grupos. 
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Introdução 
Entre os alimentos industrializados com maior participação da dieta, nestes últimos anos, estão os biscoitos. 
Segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Estudo Nacional de 
Despesa Familiar (ENDEF), entre os anos de 1974/75 e 2002/03, houve um aumento de 400% na participação dos 
biscoitos na dieta do brasileiro, e o Brasil está em segundo lugar de produção de biscoitos mundial perdendo só 
para os Estados unidos, com produção de 1.048.206 toneladas, e encontrasse em décimo lugar em relação ao 
consumo, com uma ingestão de 5,9 kg por habitante. (Nutrição Brasil, 2007). Biscoito ou bolacha é o produto obtido 
pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinhas, amidos, féculas fermentadas, ou 
não, e outras substâncias alimentícias. (Resolução - CNNPA nº 12, de 1978). Os ácidos graxos saturados mais 
comuns em alimentos são de cadeia longa, com pelo menos 16 carbonos. Os ácidos graxos de cadeia média e 
curta são também ácidos graxos saturados. O ácido palmítico, que apresenta 16 carbonos, e o ácido esteárico, com 
18, são os ácidos graxos saturados mais encontrados na dieta. (Sonia Tucunduva, 2008).As gorduras saturadas 
aumentam o risco de dislipidemias como também de doenças cardíacas, sendo recomendado a ingestão de até 
22g por dia. (Guia Alimentar para população brasileira, 2006). Pesquisas recentes têm mostrado uma clara relação 
entre uma dieta contendo excesso de gordura saturada e colesterol, que são de origem animal. Como 
aterosclerose, uma doença dos vasos sanguíneos caracterizada por placas de gordura no interior da parede dos 
vasos que podem eventualmente entupir o vaso e cortar a circulação sanguínea. Esse processo de doença 
contribui para ataques cardíacos e derrame. (WILIAMS, SUE, RODWELL, 1997). As quantidades de gordura 
saturada em biscoitos são bem elevados para consumo se for tomar como base a recomendação do guia alimentar 
que indica 22g por dia. Desse modo a problemática para a população e saber qual quantidade presente nos 
biscoitos, o estudo traz o enfoque para biscoitos doce sem leite e como reduzir e conhecer quantidade de gordura 
presente nesses alimentos e os prejuízos que traz para a saúde humana. 
 

Objetivo 
Conhecer a quantidade de gorduras saturadas nos biscoitos doces de acordo com as literaturas presentes no 
banco de dados da biblioteca de saúde. 
 

Metodologia 
Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica narrativa. Os dados foram pesquisados no banco de dados 
científicos da biblioteca virtual de saúde (BVS) e documentos oficiais do Ministério da Saúde à procura das 
melhores evidências científicas disponíveis.  Os descritores foram utilizados conforme o DECS- descritores de 
biscoitos associado a expressão “AND” com o descritor de ácidos graxos, não havendo o recorte temporal, 
encontrando no total 8 artigos. Dos oitos (08) artigos, foram selecionados apenas quatro (04), por motivo que só 
cinco deles tratavam do tema proposto, sendo que dos cinco dois deles eram iguais só encontravam em fontes de 
informações diferentes. Os artigos foram lidos, analisados, e os resultados encontrados foram transferidos como 
texto no Word. A pesquisa foi complementada com arquivos do ministério da saúde, Portal Brasil, o guia alimentar 
2006, a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 da Anvisa e o livro Pirâmide dos alimentos: fundamentos básicos da 
nutrição da Sonia Tucunduva (2008), e também o livro Nutrição da gestação ao envelhecimento da Vitolo (2010). 
 

Resultado 
Foram encontrados 08 artigos em toda a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), destes foram utilizados somente 4 
artigos. A gordura saturada é necessária para o nosso corpo, mas o uso exagerado dessa gordura leva a várias 
doenças cardiovasculares. O consumo em excesso de gordura saturada pode causar doenças como infarto, 
acidente vascular cerebral e câncer. O consumo de fibras pode ajudar na absorção dessa gordura, assim como o 
consumo de frutas, vegetais, verduras e castanhas. (AZEREDO, 2014). Srebernlch et al., (2013) fala que Teor de 
ácidos graxos saturados de diferentes marcas de biscoitos em uma porção de 30g possuem entre 1,37g a 2,80g.  
Mostram também que algumas marcas declaram valor menor de gordura satura do que realmente a no produto. 
Galdino et al., (2010) não declara a quantidade do grama da amostra que foi usada para fazer as análises, mas fala 
que a quantidade de gordura saturada encontrada nas diferentes marcas varia de 1,60g a 2,92g. Aued-Pimentel et 
al., (2003) declara com as análises em 100g em vários biscoitos possuem a quantidade de gordura saturada que 
varia de 2,16g a 10,08g. Nos biscoitos, cream cracker tem quantidade de 2,16g, wafer sabor chocolate com recheio 
sabor chocolate branco 10,08g, biscoito amanteigado sabor banana e canela 4,48g, biscoito recheado tipo morango 
7,62g, biscoito recheado sabor chocolate 4,07, biscoito recheado tipo flocos 7,96g, biscoito recheado sabor 
morango 5,51g.  O consumo de gorduras trans, saturadas e totais em biscoitos recheados, difere de acordo com a 
marca e os tipos. A gordura saturada é muito prejudicial a população quando consumida em excesso, ela está 
ligada a virias doença do sistema circulatório. Se a quantidade de gorduras trans e saturada for menor ou igual a 
0,2 g em cada porção, o fabricante pode informar valor igual a zero ou que não contém. Foram coletadas amostras 
de 3 supermercados e essas amostras mostraram que quanto maior o teor de gordura saturada, maior o seu preço. 
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Tiveram resultados de duas marcas com o teor de gorduras trans elevado para uma porção. Isso nos mostra que 
devemos ter muito cuidado ao consumirmos biscoitos recheados, a se atentar também no fator preço, quanto mais 
barato o biscoito for, o teor de gordura trans será maior que o de gordura saturada. (GALDINO; et al, 2010, 270-
276). Na produção dos biscoitos, sendo ele qualquer modo de preparação, todos são confeccionados com uma 
mistura de farinha branca, ovos e fermentos, intensamente açucarados para realçar o gosto de enriquecidos com 
gorduras para torná-los “amanteigados”. (Pierre Dukan, 2005). Os ácidos graxos trans têm sido correlacionados 
com a etiologia de várias disfunções metabólicas, como por exemplo a inibição do metabolismo de ácidos graxos 
essenciais influenciando o desenvolvimento infantil. Entretanto, o principal efeito à saúde está relacionado ao 
aumento das LDL colesterol no plasma, de forma semelhante aos ácidos graxos saturados, e, portanto, ao aumento 
do risco das doenças cardiovasculares. Em termos nutricionais, maior atenção tem sido dada à ingestão dos ácidos 
graxos saturados e que os teores de ácidos graxos saturados e trans isômeros de ácidos graxos foram similares na 
maioria das amostras de biscoitos analisadas, independentemente do fabricante, marca ou tipo. (Sabrina Aued-
Pimentel et al, 2003). Assim observa-se que os efeitos das gorduras trans são semelhantes aos efeitos das 
gorduras saturadas, sendo que a ingestão de gorduras trans é consumida em grande quantidade pela população 
brasileira. As amostras de biscoitos do tipo cream cracker obtiveram os teores mais elevados de ácidos graxos 
trans. As amostras de biscoitos recheados apresentaram valores mais elevados de ácido graxo poliinsaturado 
(linoléico). As amostras de biscoitos do tipo cream cracker obtiveram os teores mais elevados de ácidos graxos 
trans. O consumo de 100 gramas desse tipo de biscoito extrapola a recomendação de 2% a 5% de ácidos graxos 
trans em relação ao valor calórico total da dieta, adotada em diversos países. Nas amostras de alguns produtos 
com certo grau de ácidos graxos saturados, dentre eles alimentos industrializados, constatou-se maior teor de 
ácidos graxos nos alimentos industrializados principalmente biscoito tipo cream cracker. Com isso pode-se 
perceber que alimentos industrializados de fácil consumo e mais baratos, demonstram que pode conter em sua 
composição um considerável nível de ácidos graxos saturados em sua maioria (CHIARA et al, 2003). Srebernlch et 
al; (2013) observou-se na pesquisa que biscoitos da mesma marca, porém de lotes diferentes apresentaram teores 
de ácidos graxos diferentes. Os ácidos graxos apresentaram grandes variações entre as marcas e os biscoitos 
analisados, Biscoitos de qualquer uma das marcas, quando consumidos além de determinada quantidade, estariam 
ultrapassando os limites recomendados para ingestão de ácidos graxos trans ou de gorduras saturadas. Vitolo, 
(2008), ressalta que os ácidos graxos são sintetizados pelo organismo para fornecer quantidades suficientes para 
as funções fisiológicas, mais não possuem papel em prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Sabe que há 
associação positiva entre o consumo de ácidos graxos saturados e os níveis de colesterol total e LDL e o aumento 
do risco de doenças cardiovasculares. Não aconselha também a ingestão nula de ácidos graxos saturados, pois 
isso ressaltaria em mudanças extraordinárias nós padrões alimentares, gerando riscos de afeitos indesejáveis. 
 

Conclusão 
A quantidade no Brasil de ingestão de biscoitos é alta, e no seu preparo e finalização do produto fica com uma 
quantidade considerável e demasiada de gordura saturada, em relação ao consumo diário recomendado pelo guia 
alimentar, sabendo que a variável dos gramas de gordura saturada nos biscoitos identificados na literatura são 
entre 1,37g a 10,08g e que os produtos industrializados de fácil consumo e mais baratos possuem um teor mais 
alto de gordura saturada.  De acordo as literaturas analisadas observam-se que a quantidade de gorduras 
saturadas que contém nos biscoitos é elevada, sabendo que a quantidade adequada é de no máximo 22g por dia. 
Com isso as doenças que são causadas pelo consumo em excesso desse tipo de gordura são preocupantes, sendo 
que são acometidos sistema circulatório, coração e sistemas importantes do organismo, que podem levar o 
indivíduo à um estado grave como a aterogênese ou até a morte. Contudo vale ressaltar que a ingestão de certos 
alimentos ajuda na absorção dessa gordura, diminuindo os riscos, porém deve ser consumido pouca quantidade 
dessa gordura para que esses riscos não ocorram. Os ácidos graxos trans, incluídos entre os lipídios dietéticos 
atuam como fatores de risco para doença arterial coronariana. A organização mundial da saúde vem 
recomendando ingestão moderada desse tipo de gordura para prevenção das doenças coronarianas, porém são 
desconhecidos os teores de ácidos graxos trans nos alimentos industrializados, prejudicando a orientação em 
relação ao seu consumo.Com isso sugeriu-se que a quantidade de ácidos graxos trans fosse incluída em rótulos de 
produtos, recomendando, quando computada em gorduras saturadas, a demarcação por símbolo informativo da 
quantidade específica de ácidos graxos trans. Assim o consumidor ao adquirir o produto industrializado tem o 
conhecimento daquilo que irá consumir, sabendo o que irá contribuir para sua saúde. 
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Introdução 
O consumo de carne bovina sofre restrições por causa da comum associação dos ácidos graxos saturados ao 
desenvolvimento de problemas na saúde humana (PINHO et al.,2011), e as sociedades mais desenvolvidas do 
ocidente tem sido caracterizada pelo consumo elevado de gorduras (40% da energia necessária à manutenção), 
sendo que a maior parte desta (40%-50%) está na forma de gordura saturada. Nem sempre um produto com marca 
ou com algum grau de certificação dispõe de informações nutricionais suficientes para permitir ao consumidor uma 
escolha segura.  A gordura é um dos componentes essenciais para a dieta humana. Além de fornecer maior 
quantidade de energia por unidade de peso (9kcal/g), quando comparada aos carboidratos (4kcal/g) e a proteína 
(4kcal/g), ela contém ácidos graxos essenciais (VALLE,2000), que não são produzidos pelos mamíferos mas 
precisam estar presentes na dieta. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que, para prevenir riscos 
de desenvolvimento de doenças cardiovasculares a ingestão diária de gordura total e saturada, deve estar limitada 
a 30% e 10% da energia de mantença, respectivamente. A energia diária de mantença para homens e mulheres 
acima de 50 anos de idade (seguimento que apresenta a menor exigência) é de 2.300 e 1.900 kcal/dia. Por tanto os 
limites seria de 690 e 570 kcal/dia provenientes de gordura total e de 230 e 190 kcal/dia de gordura saturada, para 
homens e mulheres respectivamente. As gorduras, tanto de origem animal como vegetal são constituídas por 
ácidos graxos saturados e insaturados (mono e pollinsaturados). Devido ao alto teor de ácidos graxos saturados de 
cadeira longa, na sua composição essas gorduras se apresentam em estado sólido, quando a temperatura 
ambiente for inferior a 25 °C.  A carne bovina não é o único alimento que contém gordura saturada e colesterol. 
Outros produtos de origem animal ou vegetal, importantes para uma dieta saudável, também apresentam na sua 
composição estes componentes. Portanto, para uma alimentação equilibrada e saudável é essencial que, tanto os 
produtos de origem animal como vegetal, sejam integrantes da dieta, pois cada um deles contém um valor nutritivo 
específico. A ausência ou o excesso de qualquer desses elementos pode resultar em sérias consequências na 
saúde humana.  Entre os componentes da gordura, o que oferece maiores riscos à saúde humana é aquele que 
contém ácidos graxos saturados. No entanto, nem todos os ácidos graxos saturados atuam igualmente. Os ácidos 
palmítico, láurico e mirístico elevam os níveis de LDL- colesterol no sangue (VALLE, 2000). Sendo assim, iremos 
relatar as consequências da gordura saturada da carne bovina consumida por todas as pessoas onívoras 
universalmente. 

 
Objetivo 
Avaliar e caracterizar a gordura intramuscular de cortes e marcas de carne bovina, vacas de descartes de 
diferentes grupos genéticos terminadas em confinamento, abatidas com distintos pesos, disponíveis no mercado 
local. 
 

Metodologia 
Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa onde foi realizado uma busca sobre gordura saturada na carne 
bovina, utilizando a ferramenta Decs (Descritores em Ciências da Saúde), para encontrar os descritores dos 
artigos. Os descritores encontrados foram: ácidos graxos saturados, carne, bovino. Em seguida foram utilizados 
para pesquisar os artigos no site Bireme, e sem filtragem encontramos 304 artigos, e com a filtragem de anos de 
publicação desde 2010 a 2015 restaram apenas 109 artigos. Com a leitura dos resumos, não encontramos o 
assunto do tema, dessa forma foi feita uma nova busca no site da Scielo e no Google acadêmico. Assim nos 
deparamos com 3 novos artigos: Perfil de ácidos graxos da gordura intramuscular da carne de vacas de descarte 
de diferentes grupos genéticos terminadas em confinamento, abatidas com distintos pesos; Mitos e realidades 
sobre consumo de carne bovina; Perfil lipídico da gordura intramuscular de cortes e marcas comerciais de carne 
bovina. Com os respectivos descritores Charolês, composição lipídica, cruzamento, fêmeas, gordura insaturada, 
nelore; beef, total, fat, saturated fat, cholesterol; ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados, contrafilé, 
costela, picanha. Com a leitura destes artigos realizamos a revisão de literatura. Com todos os relatos da pesquisa, 
observamos o quão é importante o modo de preparo do alimento, e averiguamos uma receita utilizando a carne 
bovina como o principal ingrediente e encontramos uma preparação de carne de panela com legumes, e assim 
confeccionamos um rótulo nutricional com base na Resolução – RDC 360/03 Rotulagem Nutricional Obrigatória de 
Alimentos e Bebidas Embalados, e a partir dela produzimos um rótulo nutricional distinto, porém com o teor de 
gordura total reduzido. A declaração no rótulo do valor calórico, do conteúdo de nutrientes e componentes deve ser 
feita em forma numérica. Esta informação nutricional deve ser declarada também em % (por centagem) dos valores 
diários (VD). Para fins de apresentação da informação nutricional em percentuais de valores diários, os seguintes 
valores diários de referência são estabelecidos, com base numa dieta de 2.000 calorias: Gorduras Totais – 55 
gramas. 3.1 Receita de carne de panela com legumes. Ingredientes:1 kg de lagarto limpo (sem gordura); 1 colher 
(sopa) de óleo de canola; 3 tomates; 3 litros de água; 2 folhas de louro; 2 xícaras (chá) de mini cebolas; 2 cenouras; 
2 talos de salsão; sal e pimenta-do-reino a gosto. Modo de Preparo1. Leve uma panela de pressão (sem a tampa) 
ao fogo alto e coloque o óleo de canola. Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino. Quando o óleo estiver bem 
quente, ponha a carne inteira na panela e vá dourando de todos os lados, até quase queimar.  2. Corte os tomates 
na metade, retire as sementes e pique grosso. Quando a carne estiver dourada de todos os lados, junte os tomates, 
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a água, as folhas de louro, tampe a panela e deixe cozinhar na pressão, em fogo médio, por 1 hora. Desligue o fogo 
e deixe a pressão cessar totalmente. 3. Enquanto isso leve uma panela com água em fogo alto. Prepare também 
uma tigela com água e gelo. Quando a água ferver, coloque as cebolas na panela e deixe cozinhar por alguns 
segundos. Escorra a água e transfira as cebolas para a tigela com água e gelo.  O choque térmico faz com que a 
casca se desprenda mais facilmente. Com uma faquinha, descasque as cebolinhas. 4. Sob água corrente, lave bem 
a cenoura e o salsão. Descasque a cenoura e, sobre uma tábua, corte em fatias grossas, na diagonal. Corte 
também o salsão em fatias. 5. Quando a pressão cessar totalmente, com cuidado, abra a tampa da panela e 
acrescente os vegetais fatiados. Tampe novamente e deixe cozinhar na pressão por mais meia hora. 6. Quando a 
pressão cessar totalmente, com cuidado, abra a tampa da panela e, com um garfo grande ou uma pinça de 
cozinha, transfira a carne para uma tábua. Deixe a carne esfriar um pouco para não esfarelar ao ser fatiada. 7. Com 
uma escumadeira, transfira os vegetais para uma tigela. Cubra com papel-alumínio para não esfriar.  8. Leve a 
panela sem a tampa ao fogo alto. Deixe ferver até reduzir um pouco e o molho encorpar. 9. Com uma faca afiada, 
fatie a carne em rodelas finas. Transfira para uma travessa, coloque os vegetais ao lado e regue com o molho bem 
quente, passando por uma peneira. 
 

Resultado 
A carne bovina é composta por 45% de gordura saturada, 50% de monoinsaturados, 5% de cadeia ímpar e 
pequenas quantidades de ácidos graxos poliinsaturados. Com todos os dados que avaliamos, percebemos que o 
consumo excessivo de gordura saturada, prejudica a saúde do ser humano, elevando o nível de colesterol no 
sangue, aumentando a chance de se obter doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabete, entre 
outras. Com base no artigos abordados, dentro dos  ácidos graxos de cadeia curta e  média, o ácido graxo 
palmítico (C16:0) que é uma gordura saturada, se mostrou mais presente principalmente no corte da costela, 
entretanto, com o ganho de peso de abate, o ácido palmítico( C16:0) mostrou-se uma diminuição em 19 e 10%.Em 
relação com a raça da carne bovina, as vacas  3/4 Nelore e ¼ Charolês apresentaram maior fração de ácido graxo 
palmítico e palmitoléico e com isso percebe-se que o tipo de corte, raça e o aumento do peso de abate, influencia 
na quantidade de determinada gordura. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção 250g, Valor Energético 455 
Kcal=(23% VD*); Gordura Total 18 Kcal= (33% VD*).*% Valores energéticos diários com base em uma dieta de 
2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade 
energética. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção 250g, Valor Energético 437 Kcal = (22% VD*); Gordura Total 16 
Kcal=(29% VD*).*% Valores energéticos diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores 
diários podem ser maiores ou menores dependendo de sua necessidade energética. 
&#8195; 
 

Conclusão 
Levando em consideração esses aspectos entende-se a redução do consumo da carne bovina por conter grande 
teor de gordura animal, entre os componentes da gordura, o que oferece maiores riscos à saúde humana é aquele 
que contém ácidos graxos saturados, e seu consumo elevado está diretamente ligado com o aumento das DCNT 
(doenças crônicas não transmissíveis), como as doenças cardiovasculares, dislipidemias, obesidade, alguns tipos 
de câncer, entre outras. Para avaliar a quantidade de gordura existente dentro de determinados tipos de corte 
foram usadas várias marcas disponíveis no mercado.  Uma revisão bibliográfica narrativa foi feita utilizando a 
ferramenta Decs e vários descritores, até que se encontrou os respectivos descritores e a partir deles deu para 
fazer a revisão de leitura. Uma receita de carne com legumes foi confeccionada para saber qual a quantidade de 
gordura embutida naquela preparação, e um rótulo foi formado a partir desta receita. A carne bovina possui cerca 
de 45% de ácidos graxos saturados,50% de monoinsaturados, 5% de cadeia ímpar e pequenas quantidades de 
ácidos graxos poliinsaturados, como o ácido linoleico conjugado. É fato conhecido que a ingestão excessiva de 
gordura saturada eleva os níveis de colesterol no sangue mais que qualquer outro alimento. 
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Introdução 
Os ácidos graxos são ácidos carboxílico (COOH) de cadeia alifática (que possui pelo menos duas extremidades, 
sem encadeamento, fechamento, ciclo ou anel nela). Podem ser classificados em insaturados, que possuem duplas 
ligações, todas com pelo menos 16 carbonos. De acordo com as duplas ligações, também podem ser classificados 
em monoinsaturados (apenas uma dupla ligação) e polinsaturados (com duas ou mais dupla ligações). Já os ácidos 
graxos saturados, possuem diferentes números de ligações, os mais comuns em alimentos sãode cadeia longa, 
também com pelo menos 16 carbonos, os de cadeia média e curta também são saturados, ou seja, não possuem 
duplas ligações (NOBEL, 1987). Os lipídios da dieta humana, por muitos anos, foram considerados apenas como 
fonte de energia e componentes estruturais das membranas celulares. Entretanto, o avanço das pesquisas tem 
demonstrado o enorme potencial biológico destas moléculas. Os ácidos graxos (AG), constituintes principais dos 
lipídios das dietas, podem modular a função de vários sistemas e reduzir ou favorecer a ocorrência de diversas 
doenças (SABRIA, 2007 apud Fahy et al.,2005; Curi et al., 2002; Simpoulos, 2006). O leite é uma emulsão de 
glóbulos graxos, estabilizada por substâncias albuminóides num soro que é constituído principalmente por água 
(87,5%) e matéria seca (12,5). Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, o consumo de leite, na forma 
fluida ou de derivados lácteos, varia de acordo com a idade das pessoas. A recomendação para crianças de até 
dez anos é de 400 mL/dia, isto é, 146 litros/ano de leite fluido ou equivalente na forma de derivados. Para os jovens 
de 11 a 19 anos, o consumo é maior, de 700 mL/dia ou 256 litros/ano e para os adultos acima de 20 anos a 
recomendação é de 600 mL/dia ou 219 litros/ano, inclusive para os idosos. O consumo para esse grupo de pessoas 
deve ser principalmente desnatado ( NOBEL, 1987). 
 

Objetivo 
Revisar o que a literatura científica apresenta sobre o elevado consumo de ácidos graxos saturados quanto ao leite 
e seus derivados, queijo e manteiga. Relatar as consequências para organismo do consumo inadequado de 
gorduras saturadas contidas no leite e derivados. Apontar as mudanças decorrentes na dieta da população 
brasileira nos últimos anos. Mostrar a via metabólica do LDL do sangue. &#8195; 
 

Metodologia 
As informações contidas nesse artigo foram pesquisadas a partir das bases de dados: Scielo, Lilacs, Bireme e 
Google Acadêmico. Também foram utilizados os livros Pirâmide dos alimentos (Tucunduva, 2008) e Tecnologia do 
Leite (Nobel, 1987). Os descritores utilizados nas bibliotecas virtuais foram: Bireme – ácidos graxos saturados e 
leite de vaca, sem filtrar, nos 1004 resultados encontrados, adicionados os filtros de ano (2010-2013), apenas 205 
artigos restaram, porém nenhum foi de utilidade para este artigo. Na base de dados Lilacs o processo foi 
exatamente o mesmo e nenhum artigo se mostrou adequado. Na base de dados Scielo, os descritores utilizados 
foram ácidos graxos saturados e leite. 19 artigos encontrados, apenas um foi utilizado neste artigo. No Google 
Acadêmico, os descritores utilizados foram, gordura saturada e margarina de 3.760 resultados encontrados apenas 
2 foram utilizados neste artigo; gorduras saturas oque são, obteve 16mil resultados onde foi utilizado apenas um 
artigo; leite de vaca oque é, foram 15.900 resultados encontrados e apenas um artigo utilizado. &#8195; 
 

Resultado 
Com base na leitura de artigos científicos pesquisados via web, entende-se por leite bovino que é um fluido 
composto por uma serie de nutrientes sintetizados e secretados pelas glândulas mamarias, a partir de precursores 
derivados da alimentação e do metabolismo. Os componentes do leite incluem água, glicídios (basicamente 
lactose), gordura, proteína (principalmente caseína e albumina), minerais (cálcio e magnésio) e vitaminas (em 
especial vitamina A). (SABRIA, 2007 apud Fahy et al.,2005; Curi et al., 2002; Simpoulos, 2006). Neste trabalho o 
assunto em questão é gordura saturada contida no leite e seus derivados, assim para obter melhor compreensão 
sobre oque é a gordura saturada, obteve-se o conhecimento através de artigos científicos que o ácido graxo de 
forma saturada (gordura saturada) não possui duplas ligações entre os átomos de carbono, diferente das gorduras 
mono ou polisaturadas que variam de acordo com numero de ligações duplas na cadeia. Os ácidos graxos 
saturados podem ser classificados de várias formas nos alimentos, porem os mais frequentes são: láurico, mirístico, 
palmítico e esteárico (TUCUNDUVA, 1.ed.Barueri, SP: Manole, 2008). Os conteúdos alimentares de gordura 
saturada e de colesterol influenciam diferentemente os níveis lipídicos plasmáticos, especialmente a 
hipercolesterolemia. Este termo é utilizado quando o sanguem contém uma quantidade maior do que é 
recomendodado de LDL (colesterol ruim). O colesterol começa a se depositar na parede dos vasos sanguíneos ou 
artérias, formando uma placa que com o tempo devido a má alimentação e estilo de vida não saudável, pode 
chegar a obstruir o fluxo sanguíneo. Se ocorrer em uma das artérias do coração, acarretará em um ataque 
cardíaco; se acontecer uma obstrução nas artérias do cérebro, isso levará a um acidente vascular cerebral (AVC). 
A absorção da gordura saturada, no entanto, não é limitada e, por isso, sua ingestão prove efeito mais intenso 
sobre a hipercolesterolemia (Andrei sposito et al; 2007) O componente lipídico encontrado no leite é formado por 
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uma complexa mistura, sendo os triglicerídeos o lipídio mais importante (98%). A gordura do leite é secretada das 
células epiteliais mamárias na forma de glóbulos graxos, principalmente composto de triglicerídeos rodeados de 
uma dupla camada lipídica similar à membrana apical das células epiteliais. Esta membrana ajuda a estabilizar o 
glóbulo de gordura formando uma emulsão dentro do ambiente aquoso do leite (87% agua). Nos padrões atuais de 
consumo, tem sido dada mais importância a baixos teores de gorduras, e altos teores de proteínas. A quantidade e 
a composição dos triglicerídeos do leite variam muito com a espécie. Os precursores dos ácidos graxos sintetizados 
no tecido mamário incluem glicose, aceto e &#946;-hidroxibutirato. Aproximadamente 25% dos ácidos graxos do 
leite são ingeridos na dieta e 50% do plasma sanguíneo. A glândula mamaria possui a enzima glicerol-quinase, 
podendo, portanto, produzir glicerol-3-fosfato, a partir do glicerol livre, para a síntese de triglicerídeos. (Felix 
H.D.Gonzales et al; 2001). Com base no artigo de pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), foram 
realizadas pesquisas com diferentes tipos de leites semidesnatado, desnatado e integral ambos foram realizados 
com diferentes marcas. Realizou-se pesquisa também com 6 tipos de queijo minas e prato, 5 tipos de margarina e 
manteiga. Para então analisar a quantidade de lipídios totais, colesterol e a composição de ácidos graxos. A SBC 
estabelece que para uma dieta de 1.800Kcal, como prevenção primária foi considerada uma ingestão de até 70g de 
lipídios por dia, sendo a quantidade de gordura saturada de até menos de 14g, sendo o total de colesterol total até 
300mg. Como prevenção secundária é recomendada à ingestão de até 14g de gorduras saturado sendo o total de 
colesterol de 200mg (Andrei sposito et al; 2007). As pesquisas realizadas revelaram que a presença do colesterol 
nas manteigas e ausência nas margarinas avaliadas. Ainda existe uma diferença significativa apontando um maior 
teor de gordura satura: mirístico e palmítico nas manteigas, enquanto as margarinas apresentavam mais gorduras 
poli-insaturadas, linolêico e Ômega 3. Os dados descobertos com média +- desvio-padrão; de ácidos graxos 
saturados é 55+-2g/100g para a manteiga com e sem sal, e 18+-8g/100g para a margarina com e sem sal. Os 
resultados apresentados foram que o queijo minas eles contem os menores níveis de colesterol, gordura saturado e 
palmítico, em relação ao queijo amarelo. Sendo que no queijo amarelo a quantia de gordura satura foi de 17+-
2g/100g, e para o queijo minas foram encontradas 11+-3g/100g. Já as pesquisas realizadas com o leite mostrou 
que em comparação com a gordura saturada, ácido mirístico e palmítico, o leite do tipo integral foi considerado pior 
que o semidesnato e o desnatado. O leite desnatado por sua vez ainda teve o diferencial de conter menos 
colesterol que o integral. Quando realizou a comparação em relação a quantidade de colesterol o leite desnatado 
saiu beneficiado comparando o semidesnatado (Andrei sposito et al; 2007). As gorduras, quando consumidas com 
moderação, são importantes para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde, entretanto a ingestão 
inadequada de certos componentes como os ácidos graxos saturados, os insaturados trans e o colesterol, tem sido 
correlacionada ao aumento no risco de doenças cardiovasculares, as quais são a principal causa de mortalidade 
nos países desenvolvidos e em desenvolvimento (Sabria, 2007 apud Ascherio et al., 1999; Curi et al., 2002; 
Mayes,1996; Martinez et al., 2003; OMS, 2003). 
&#8195; 
 

Conclusão 

A utilização constante de alimentos com alto teor de gordura saturada, pode causar problemas sérios de saúde que 
no futuro irão atrapalhar na vida social, o trabalho e até a locomoção da população afetada por estes problemas. 
Através de programas para conscientização da população sobre o consumo inadequado de alimentos com gordura 
saturada e a atualização do Guia Alimentar para a População Brasileira, será ressalta a importância de voltar a 
consumir alimentos in natura, a cozinhar em casa, a de evitar o consumo de alimentos ultra processados e a de 
repensar a qualidade da alimentação dos brasileiros; desta forma, a alimentação da população poderá se tornar 
mais saudável. Um dos métodos utilizados para a avaliação do risco de complicações metabólicas devido a má 
alimentação é medir a circunferência da cintura. Para homens há risco aumentado quando a CC é >94 cm e risco 
muito aumentado quando a CC é >102 cm. Para mulheres o risco aumentado é quando a CC é >80 cm e risco 
muito aumentado quando a CC é >88 cm. Para haver esta diminuição na ingestão de colesterol, deve-se diminuir o 
consumo de alimentos de origem animal, em especial as vísceras, leite integral e seus derivados, embutidos, frios, 
pele de aves e frutos do mar (camarão, ostra, marisco, polvo, lagosta). Para diminuir o consumo de ácidos graxos 
saturados, aconselha-se a redução da ingestão de gordura animal (carnes gordurosas, leite e derivados), de polpa 
e leite de coco e de alguns óleos vegetais, como os de dendê. Deve- se lembrar de também, que a ingestão dos 
ácidos graxos é necessária no dia a dia, porém o que vai fazer a diferença, é a quantidade ingerida, lembrando que 
a recomendação é de 22g ao dia para uma pessoa adulta saudável 
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Introdução 
A alimentação está relacionada diretamente com a saúde do indivíduo e da população. Uma alimentação saudável 
contendo hortaliças é tida como um método eficaz na prevenção de diversos tipos de doenças e complicações na 
saúde, como: excesso de peso, doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e outros tipos de doenças crônicas não 
transmissíveis (1). Bertin et al.2 afirmam que os hábitos alimentares saudáveis devem ser adquiridos na infância, 
pois isso trará grande influência benéfica para a vida toda. Lazari et al.3sugerem que a maior dificuldade na 
transformação dos hábitos alimentares se deve a neofobia que é caracterizada pelo medo de experimentar novos 
alimentos e sabores. Com isso, a criança nega-se a experimentar qualquer alimento desconhecido e/ou que não 
faça parte de suas preferências alimentares (2). A alimentação no âmbito escolar foi implantada por meio do 
Decreto nº 37.106, de 31 de março de 1955 o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conhecido como 
‘merenda escolar’, e desde então, vem sendo aprimorado através de Portarias Normativas e Resoluções para se 
adequar a presente realidade (3). A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) afirma que a oferta 
adequada de alimentos deve ser incluída no ambiente escolar, pois é nesse período que são formados os principais 
hábitos alimentares das crianças (4). Outro fator que influencia a formação dos hábitos alimentares saudáveis é a 
compra de alimentos da agricultura familiar, pois estimula a preservação das tradições alimentares locais, além de 
causar um baixo impacto ambiental, desde que sejam produtos agroecológicos. Visando incentivar o segmento, o 
Governo estabelece que do total dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), no âmbito do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverá ser utilizado na aquisição de 
gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações 
(5). O FNDE define que o nutricionista responsável deve aplicar o teste de aceitabilidade aos alunos sempre que 
introduzir no cardápio algum alimento novo ou quando realizar quaisquer alterações inovadoras, ou para avaliar a 
aceitação de cardápios frequentes. As metodologias de Resto Ingestão (RI) ou escala hedônica são utilizadas para 
aplicar o teste de aceitabilidade, observando os parâmetros técnicos, científicos e sensoriais reconhecidos (6). O 
Conselho Federal de Nutricionistas (CFN) define RI como a relação entre o resto devolvido nas bandejas e pratos 
pelos clientes e quantidades de alimentos e as preparações oferecidas, expressa em percentual, sendo aceitáveis 
taxas inferiores a 10% (7). O RI também é um indicador de que as recomendações nutricionais não estão sendo 
supridas, é de suma importância o incentivo ao consumo de hortaliças, para suprir as necessidades nutricionais 
preconizadas aos alunos (8). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar o impacto da Intervenção 
Nutricional (IN) no RI de hortaliças servidas a alunos de um munícipio na grande São Paulo. 
 

Objetivo 
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi verificar o impacto da Intervenção Nutricional (IN) no RI de 
hortaliças servidas a alunos de um munícipio na grande São Paulo. 
 

Metodologia 
Trata-se de um estudo de intervenção com foco na avaliação do consumo de hortaliças medido por RI antes e após 
uma IN. Foi considerada pesquisa de campo, pois se constituiu de uma investigação empírica, realizada no local 
onde ocorre o fenômeno (9). Essa pesquisa faz parte de um projeto intitulado “Avaliação do estado nutricional de 
alunos do ensino fundamental I do município de Carapicuíba”, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Centro Universitário Adventista de São Paulo sob o protocolo 393.444 e pela Secretaria de Educação de 
Carapicuíba. Esta, motivada pelo interesse do município em reduzir o desperdício de alimentos e melhorar a oferta 
de nutrientes aos alunos atendidos pelo PNAE. A pesquisa foi realizada em cinco escolas municipais de 
Carapicuíba localizada na região metropolitana de São Paulo entre agosto e novembro de 2014. Participaram 5630 
alunos do ensino fundamental I, com idades entre 6 e 10 anos. A primeira etapa da pesquisa foi à coleta de dados 
para a medida do RI. Dois meses após a IN, foi realizada nova coleta de dados do RI para verificar o impacto da IN. 
Segundo Vaz, a quantidade de alimento que é devolvida no prato ou bandeja é denominada resto, que deve ser 
avaliado do ponto de vista econômico e da falta de integração com o cliente (10). O consumo de hortaliças dos 
alunos foi analisado durante a refeição servida de um dia, nos intervalos de aula em cada escola. Foram pesadas 
as hortaliças preparadas antes da distribuição e também uma porção média que seria servida a cada aluno. Ao final 
de cada período foi verificada a quantidade de RI de hortaliças. Durante a distribuição foram pesados pratos 
porcionados, aleatoriamente, para verificar se a porção estabelecida inicialmente estava sendo servida. Durante a 
refeição, um dos pesquisadores ficou responsável por verificar a distribuição feita pelas merendeiras; outro auxiliou 
os alunos no descarte dos alimentos em cada lixeira, uma para as hortaliças e outra para os demais alimentos do 
prato, e um terceiro auxiliou na contagem de alunos presentes em cada período por refeição. Na segunda etapa foi 
realizada a IN envolvendo os alunos com atividades lúdicas. Os pesquisadores foram treinados e divididos em 
duplas e trios, cada um destes realizando a IN em um determinado número de salas. Todos os dados foram 
anotados em planilha e utilizou-se o programa Excel do pacote Office para os cálculos necessários para a 
determinação do RI por período em cada escola. 
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Resultado 
Os resultados verificados nas Tabelas 1 e 2 demonstram as diferenças de RI antes e após a IN.  Na Tabela 1, 
estão os resultados encontrados no período matutino, na qual a escola 1 apresentou inicialmente 19,68%  de RI a 
partir  de uma  porção  média de 63g de hortaliças ( acelga e cenoura), após a IN, o RI foi de 17% numa porção 
média de 30g. A Escola 2 apresentou antes da IN o menor resultado de RI, 4,52% numa porção de 44g (beterraba) 
e após a IN o RI aumentou para 22% (couve e tomate) com praticamente a mesma porção servida, 40g. O melhor 
resultado do período foi obtido na Escola 3, seguido pela 5. Notou-se a redução respectiva do percentual de 17,4% 
para 13% (beterraba) e de 9,5% para 1%( abobrinha) de RI e também o aumento da porção média ofertada de 30g 
para 68g e de 18g para 34g, respectivamente. A Escola 4 manteve o percentual de RI antes e após a IN com 
melhora da porção média ofertada de hortaliças de 29g para 50g, (cenoura e abobrinha) devido a redução do 
número de refeições distribuídas. Na Escola 2 houve redução no RI de 30,7% (beterraba) para 8,15%( couve e 
tomate) e aumento na porção média de 22g para 47g apesar da diminuição do número de refeições servidas. 
Evidenciou-se que no período vespertino o melhor resultado permaneceu na Escola 3 seguidas pela escola 5, com 
respectiva redução de 50% para 19% de RI, e de 15% para 1%, com aumento das porções de 16g para 34g e de 
18g para 33g, respectivamente. Similar ao período matutino a escola 4 se manteve estável no percentual de RI e na 
porção média servida de hortaliças (cenoura e abobrinha). Essa pesquisa apresentou algumas limitações que 
podem ser atribuídas à realidade do trabalho nas escolas. O município conta com um grupo de nutricionistas que 
elaboram os cardápios de acordo com as recomendações nutricionais do PNAE (5). Durante a pesquisa foi possível 
observar que a porção de hortaliças servida variou entre as escolas e na mesma escola em diferentes períodos, e 
em algumas antes e depois da IN. Outro fator limitante do estudo foi que em algumas escolas os alunos consumiam 
tanto a alimentação oferecida pela escola quanto o lanche trazido de casa, muitas vezes composto por alimentos 
industrializados de baixo valor nutritivo. Isso pode ter comprometido a aceitação das hortaliças ofertadas no 
intervalo. Segundo a PNAN, programas constantes de IN devem ser adotados para incentivar o consumo de 
hortaliças nas escolas, tal prática deve fazer parte do cotidiano envolvendo planejamento e organização dos 
cardápios a fim de obter resultados satisfatórios em relação aos hábitos alimentares. A principal estratégia é a 
educação permanente em saúde, gestão e participação da população no ambiente escolar (3). Pérez-Rodrigo e 
Aranceta destacam que as refeições escolares oferecem oportunidades valiosas para a educação nutricional. 
Estratégias educativas incluem esforços para aumentar a conscientização sobre a saúde, comunicação e 
desenvolvimento de habilidades, outras características que contribuem para ganhar eficácia são a dedicação de 
tempo adequado e a intensidade da IN (11). Observou-se que muitas merendeiras deixavam de oferecer hortaliças 
aos alunos que já haviam manifestado recusa em outros momentos, perdendo assim uma oportunidade 
fundamental para estimular o consumo destes alimentos. Os dados referentes ao consumo de hortaliças são 
preocupantes. Indicam a necessidade não somente de elaboração, mas também de reavaliação de estratégias e 
ações na alimentação escolar, especialmente no que se refere a programas de IN. A IN foi realizada somente em 
um dia, ainda assim, percebeu-se a necessidade de programas de IN contínuos para que se alcance melhores 
resultados. A Resolução CD/FNDE nº 26 de 2013, recomenda que sejam ofertados no mínimo 3 porções de frutas 
e hortaliças (200g por aluno por semana) nas escolas (6). O valor recomendado pelo Guia Alimentar para a 
população brasileira do consumo médio de frutas e hortaliças ainda é baixo e manteve-se estável na última década, 
enquanto alimentos ultra processados, têm o seu consumo aumentado a cada ano (3).  As escolas 3 e 5 quando 
comparadas com as demais, foram as que apresentaram melhores resultados. Notou-se que o envolvimento, apoio, 
incentivo e participação da comunidade escolar contribuiu para que os alunos passassem a consumir mais 
hortaliças. O envolvimento de todos é fundamental para se alcançar hábitos alimentares saudáveis. A participação 
dos professores na discussão de assuntos sobre promoção de alimentação saudável contribui para a melhoria dos 
hábitos alimentares dos alunos, mas para que isso seja efetivo o professor deve inserir esse tema em seu plano de 
ensino (12).Em contraste, o estudo de Marchi, Hautrive e Cembranel (13) que também fizeram a avaliação do 
índice de RI, antes e após medidas de IN, constataram que o índice de RI passou de 4,77% para 3,39% após a IN. 
Issa et al. (14) também encontraram valores aceitáveis para RI (4,90%) no estudo realizado em escolas municipais 
integradas de Belo Horizonte, MG. Valores satisfatórios que comprovaram a eficácia de programas de IN na 
redução do índice de RI.É explícito que há necessidade de auxiliar o município na implementação das diretrizes do 
PNAE, no treinamento das merendeiras, na padronização dos cardápios visando atender as recomendações 
nutricionais por faixa etária, políticas de educação alimentar e nutricional nos currículos escolares, discussão da 
alimentação saudável como tema transversal nas escolas entre outros fatores que possam influenciar o aumento do 
consumo de hortaliças, um estilo mais saudável aos estudantes, e redução no RI (6). 
 

Conclusão 
A IN teve impacto positivo na redução dos índices de RI. Antes da IN todas as escolas registraram índices acima de 
10% de RI, percentual máximo aceitável. Após a IN, duas das cinco escolas avaliadas, alcançaram valores 
recomendados, além de aumentar a porção de hortaliças ofertada em três das cinco escolas. Programas de 
educação alimentar contínuos e o comprometimento das pessoas envolvidas no processo da merenda escolar é 
viável devido ao baixo custo e ao grande alcance, podendo proporcionar a conscientização dos alunos, dos pais e 
dos profissionais envolvidos quanto à importância do consumo de hortaliças nessa fase da vida. Tais campanhas 
devem ser feitas por nutricionistas engajados em capacitar e orientar professores, familiares, alunos e merendeiras 
que fazem a distribuição dos alimentos e incentivar na redução dos índices de RI das escolas avaliadas nesse 
município. 
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PRESENÇA DE GORDURA SATURADA EM BISCOITOS SALGADOS 
 

Narcisio Rios Oliveira, Cristiane Gomes Da Silva, Ellen Helena Coelho, Thais Cristina Bispo De Lima, Maristela 
Santini Martins; Marcia Maria Hernandes De Abreu De Oliveira Salgueiro 

 
Email: narcisioqxb@gmail.com 

 
Introdução 
Ácidos Graxos Saturados (AGS) são ácidos cujo número máximo possível de suas cadeias de carbono está 
retendo átomos de hidrogênio por meio de ligações simples. A gordura saturada é um triglicerídeo cuja maioria dos 
ácidos graxos (AG) são saturados (SIZER; WHITNEY, 2003). Esta gordura é importante para a indústria de 
alimentos, pois confere aos alimentos, consistência, sabor, fixação da cor, e vida útil ao produto, garantindo assim 
uma maior durabilidade e tempo de prateleira. Entretanto, para obtê-la de maneira mais prática, a indústria recorre 
ao processo de interesterificação, que converte gordura insaturada em gordura saturada sólida. Segundo 
MOREIRA (2013), quando o processo de interesterificação não é devidamente conduzido ou sua eficácia e 
qualidade não são adequadas, ocorre a produção de gorduras trans. A resolução da Comissão Nacional de Normas 
e Padrões para Alimentos (CNNPA) nº 12, de 1978, define biscoitos e bolachas como: produtos obtidos pelo 
amassamento e adequado cozimento de massa preparada com amidos, féculas fermentadas, farinhas, ou não, 
além e outras substâncias alimentícias; sendo o biscoito ou bolacha salgado aquele cuja a forma de apresentação é 
classificada por conter em sua formulação cloreto de sódio em quantidade que aguce o sabor salgado, além de 
suas substâncias normais (ANVISA, 1978). O Brasil ocupa a vice-liderança no ranking de maior produção mundial 
de biscoitos, com cerca de 1.206 milhões de toneladas produzidas em 2009. O mercado de biscoitos no país é 
segmentado em 09 categorias maiores, sendo que a principal delas (biscoitos recheados) detém 30% dos produtos 
comercializados, seguido pelos biscoitos tipo crackers e água e sal (incluindo também, integrais, gergelim, centeio, 
etc.) com 25%; whafers 10%; maria e maisena 10%; biscoitos doces secos amanteigados com 8%; amanteigados 
7%; biscoitos salgados (incluindo salgadinhos, aperitivos, snacks e “tipo dub”) 6%; rosquinhas 2% e outros tipos 2% 
(SIMABESP, 2015). Segundo o Guia Alimentar para População Brasileira, o total de gordura saturada não deve 
ultrapassar 10% do total de energia diária, e o total de gordura trans consumida deve ser menor que 1% do valor 
energético total diário (BRASIL, 2008). 
 

Objetivo 
Analisar a produção cientifica referente a gorduras saturadas em biscoitos salgados, apresentando os malefícios do 
consumo exacerbado à saúde humana, na realidade brasileira. 
 

Metodologia 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa de literatura. Com busca bibliográfica 
desenvolvida por meio de livros e revistas, documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS), legislação e através 
do site da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) na base de dados eletrônica Literatura Latino Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde (LILACS). A busca realizada através da BVS ocorreu entre os meses de setembro e outubro 
de 2015, a partir dos seguintes descritores obtidos no Descritores de Ciências da Saúde (DECS): “ácidos graxos 
saturados” and “biscoitos”. Não houve limitação temporal devido a pequena quantidade de produções encontradas. 
A busca encontrou cinco artigos e apenas um foi descartado por estar repetido. Não houve critérios de exclusão 
devido a pequena quantidade de produções encontradas. A partir da leitura prévia dos títulos e resumos, foram 
selecionados os 4 artigos disponíveis. Para o acesso ao texto completo, foram usados os seguintes recursos: links 
disponíveis diretamente na base de dados da Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e busca no portal do periódico em que o artigo foi publicado. A análise de conteúdo deu-se por meio da 
leitura integral dos artigos, leitura parcial de livros, legislação e documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS), 
possibilitando uma familiarização com os mesmos, além da leitura exaustiva que se deu pela releitura dos textos, 
com o objetivo de extrair as informações necessárias para a realização e elaboração do presente estudo.  A 
pesquisa foi complementada com dados obtidos através do site do Sindicato da Indústria de Massas Alimentícias e 
Biscoitos do estado de São Paulo - SIMABESP. Foram inseridas doze literaturas para a realização desta revisão. 
 

Resultado 

Os óleos e as gorduras são fundamentais para uma dieta balanceada, uma vez que são consideradas fonte de 
energia, ácidos graxos (AG) essenciais além de serem veículos transportadores de vitaminas lipossolúveis e 
antioxidantes, sendo imprescindível a sua escolha e inclusão para a composição de uma dieta saudável (PHILIPPI, 
2008). Segundo Nancy J. Peckenpaugh e Charlotte M. Poleman (1997), a gordura saturada é primariamente 
encontrada em alimentos de origem animal como manteiga, banha, carnes e seus derivados e laticínios integrais, 
além de estar presente também em alimentos vegetais como castanhas (castanhas de caju e macadâmia possuem 
maior teor de gordura saturada), sementes, abacates, azeitonas, coco, gordura e óleos vegetais e margarinas.  As 
fontes vegetais de gordura são livres de colesterol e a maioria são baixas em gorduras saturadas, com exceção de 
óleos de coco e de palma. O colesterol presente em alimentos de origem animal, é uma componente importante 
das paredes celulares e precursor fundamental para síntese de diversos hormônios a exemplo do estrógeno e 
testosterona e de ácidos biliares; além de participar dos processos de absorção das gorduras e da síntese de 
vitamina D (BRASIL, 2008). A dieta que contem baixos níveis de gorduras saturadas e colesterol favorecem a 
diminuição do LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade) circulante, o qual é responsável pelo transporte do colesterol 
nos diferentes tecidos orgânicos. Juntamente com a realização de atividade física, favorece o aumento de HDL 
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(Lipoproteína de Alta Densidade) circulante, responsável pelo transporte do colesterol dos diversos tecidos do 
corpo para o fígado, estando associado a um menor risco de doenças cardíacas. Essas evidencias favorecem as 
recomendações das diretrizes estabelecidas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, a qual recomenda o 
consumo moderado de alimentos de origem animal, dando preferência a alimentos com menor teor de gorduras 
(BRASIL, 2008). Devido aos malefícios da gordura trans e sua quantidade elevada nos produtos industrializados, a 
substituição desta pela gordura vegetal interesterificada está sendo praticada pelas indústrias de alimentos a partir 
de uma técnica que constitui um “rearranjo” molecular, que modifica e redesenha as propriedades dos óleos e 
gorduras. A gordura interesterificada é o resultado de modificação físico-química de gorduras para formar produtos 
com excelentes características sem alterar a estrutura dos ácidos graxos. Ela vem sendo utilizada pela indústria, 
sendo sua matéria prima inicial o óleo de palma (óleo rico em ácidos graxos saturados). Através desta técnica, 
muitas indústrias estão diminuindo ou excluindo a gordura trans dos seus produtos e substituindo-a pela gordura 
interesterificada, alterando assim a composição nutricional, permitindo aos seus produtos finais, o mesmo resultado 
desejado anteriormente com a gordura trans: maior maciez, plasticidade, elasticidade e vida longa de prateleira 
sem afetar a palatabilidade desejada, além de reduzir custos devido ao uso de catalisadores mais popular. 
Entretanto, alguns recentes estudos sugerem que a gordura interesterificada pode ser mais danosa à saúde do que 
a gordura hidrogenada. A troca de gordura trans pela interesterificada se verifica em diversos alimentos, inclusive 
em biscoitos salgados (OLIVEIRA; HEINEN; FATEL, 2009). Conforme estudo realizado por Aued-pimentel et al. 
(2003), com análise de 26 amostra de biscoitos de 6 marcas e 4 tipos diferentes (recheados, wafer, salgados 
diversos e doces diversos), demostrou-se que em sua grande maioria, os biscoitos salgados, doces e recheados, 
possuem teores de ácidos graxos saturados (AGS) e ácidos graxos trans (AGT) similares, independente da marca 
ou fabricantes.  Os ácidos graxos trans (AGT), encontram-se incluídos entre os lipídios dietéticos que atuam como 
fatores de risco para doença arterial coronariana, modulando a composição do colesterol e suas frações além de 
atuar sobre os eicosanoides (CHIARA; SICHIERI; CARVALHO, 2003). Nos últimos anos ocorreu no Brasil um 
aumento expressivo e preocupante no consumo de biscoitos, cerca de 400%. Os biscoitos, até mesmo os salgados, 
são ricos em gorduras trans e alguns tipos em sal ou açúcar, o que tem favorecido condições de risco para a 
saúde: por outro lado, pode estar havendo uma indesejável substituição de alimentos mais saudáveis, como o arroz 
e o pão, por biscoitos (BRASIL, 2008). Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2008), estima-se 
uma maior participação relativa das gorduras na alimentação das famílias brasileiras, em especial no tocante ao 
consumo de gorduras totais e de ácidos graxos saturados (AGS) os quais apresentando um tendencial de aumento 
crescente. No ano de 2003, Brasília, Goiânia e regiões metropolitanas, apresentaram altos índices de consumo de 
gorduras totais, extrapolando os limites recomendados para áreas urbanas das regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste 
e em seguimentos populacionais de rendimentos mais altos (acima de dois salários mínimos familiares per capita). 
Nesse sentido, é de extrema importância melhorar a qualidade nutricional e das informações contidas nos rótulos 
dos alimentos industrializados que fazem parte do hábito alimentar da população brasileira, tornando-se uma 
medida de fundamental importância para a saúde pública. Tendo em vista que o consumo de gorduras saturadas 
encontra-se correlacionadas com as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) a exemplo do Acidente 
Vascular Cerebral (AVC), Aterosclerose, Diabetes mellitus tipo 2, Obesidade e elevam os níveis de colesterol, 
aumentando o nível de LDL (Lipoproteína de Baixa Densidade) e causando redução nos níveis do HDL 
(Lipoproteína de Alta Densidade) (GALDINO et al., 2010). Segundo estudo realizado por Galdino et al. (2010), na 
maioria dos rótulos de pacotes de biscoitos analisados, observou-se a inexistência da especificidade do tipo de 
gordura vegetal utilizado – ingrediente importante para uma orientação nutricional adequada para pacientes com 
risco de Doenças Crônicas Vasculares. Neste caso, é possível que o tipo de gordura utilizada para a fabricação dos 
biscoitos seja a gordura de palma, utilizada em substituição à gordura vegetal hidrogenada na produção de 
determinados alimentos. 
 

Conclusão 
Considerando os resultados obtidos neste estudo, concluímos que deve haver maior atenção e cuidado por parte 
da população, referente a ingestão de biscoitos salgados devido ao alto teor de gorduras saturadas e trans 
presentes nos mesmos. É importante ressaltar as limitações deste estudo, tendo em vista a pequena quantidade de 
produções científicas relacionadas ao estudo das gorduras saturadas em biscoitos no âmbito da realidade brasileira 
atual. 
 
Palavras-chave: Ácidos graxos saturados, biscoitos, bolachas. 
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Objetivo 
Avaliar o impacto de fatores socioeconômicos e demográficos na qualidade da dieta em alunos do ensino 
fundamental. 
 

Métodos 
Estudo transversal, envolvendo uma amostra aleatória de 256 crianças de ambos os sexos, com idades entre seis e 
onze anos, de primeira à quinta série de sete escolas Adventistas do ensino fundamental localizados na região 
sudoeste de São Paulo. Dados socioeconômicos demográficos foram obtidos a partir de um questionário auto-
administrado, levado para casa, e preenchido pelo pai ou responsável da criança. A qualidade da dieta dos alunos 
foi avaliada por meio do índice Ales. O teste do qui-quadrado foi utilizado para determinar a relação entre qualidade 
da dieta e seus fatores associados. 

 
Resultados e Discussão 
Da amostra, 25,4% apresentaram uma pobre pontuação do índice Ales, 17,6% tiveram uma pontuação média e 
57,0% tinham uma boa pontuação. Não houve diferenças significativas entre qualidade da dieta e as seguintes 
variáveis: nível socioeconômico, escolaridade materna; trabalho materno fora de casa; idade da criança, sexo da 
criança, aleitamento materno exclusivo até 6 meses, e a origem dos lanches escolares. As variáveis que 
permaneceram associadas à boa qualidade da dieta foram chefe da família e ser adventista. 
 

Conclusão 
Entre as crianças da rede adventista de ensino, uma boa qualidade da dieta foi relacionada com o pai/padrasto 
sendo chefe de família e ser adventista. Estudos adicionais são necessários para determinar se essas associações 
podem ser explicadas por outros fatores socioeconômicos e demográficos. 
 
Palavras-chave: Qualidade da dieta, Consumo alimentar e Avaliação Nutricional 
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O PARADIDÁTICO COMO FERRAMENTA PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Eleni Cristiane Da Silva Savracky; Evelin Cristhie Silva Bezerra; Patricia Maria Da Silva Costa; Priscila Bispo Da 

Silva;  Sonia Regina Romeli Ramos Dos Santos; Yohana Roberta De Fontes Pereira  
 

INTRODUÇÃO 
 
Segundo Ronney (2012), os primeiros registros sobre a utilização da matemática são de 4.000 anos atrás, 
originários das regiões dos rios Nilo, Tigre e Eufrates, mas foi na Grécia em 600 a. C., que começaram as buscas 
por regras matemáticas que pudessem ser aplicadas a problemas similares. De acordo com a autora (2012), com o 
fim da civilização grega, houve a estagnação da matemática no Ocidente, anos depois a matemática ressurgi 
através de estudantes do Oriente Médio, a cidade de Bagdá tornou-se um centro intelectual, neste mesmo período 
houve a adoção do sistema de numeração hindu-arábico, utilizado até hoje. Através da presença árabe na 
Espanha, os conhecimentos matemáticos tornaram-se conhecidos na Europa, a partir do século XI, literaturas do 
Oriente foram traduzidas para o latim e difundidas pela Europa (idem, 2012). No século XVI, houve uma progressão 
nas atividades intelectuais, os matemáticos europeus “começaram a dar forma à moderna matemática e 
encontraram uma infinidade de aplicações para ela (2012, p. 11)”. Embora esse tenha sido o caminho de muitos 
desenvolvimentos da matemática atual, muitas culturas se desenvolveram em paralelo [...] a China se manteve 
isolada do resto do mundo por milhares de anos, e os matemáticos chineses se desenvolveram 
independentemente. As sociedades meso-americanas na América do Sul desenvolveram seus próprios sistemas 
matemáticos [...] (2012, p. 11). Atualmente todas as culturas utilizam o mesmo sistema numérico, de acordo com 
Ronney (2012), sendo então um negócio mundial. Para Boyer e Merzbach (2012), nos últimos trinta anos houver 
um aumento significativo das atividades matemáticas, devido ao uso de computadores e da internet, possibilitando 
a resolução de problemas, antes sem solução.Para Skovsmose (2001), a alfabetização matemática vai além das 
habilidades na leitura escrita, deve possibilitar o desenvolvimento crítico do sujeito, assegurando:[...] possibilidades 
que permitam às pessoas participar no entendimento e na transformação de suas sociedades e, portanto, a 
alfabetização matemática viria a ser um pré-requisito para emancipação social e cultural (2001, p. 67)Segundo 
Souza (2013, p. 3), “a utilização dos livros paradidáticos nas aulas de Matemática tem como objetivo a 
interdisciplinaridade”, seu caráter flexível, em comparação aos livros didáticos estabelecidos pelo currículo oficial, 
permite estabelecer relação com outras áreas de conhecimento. Além de possibilitar a realização de um trabalho 
interdisciplinar, os paradidáticos podem ser utilizados como ferramenta no trabalho com dificuldades de 
aprendizagem na matemática. Essas dificuldades podem ser oriundas de fatores orgânicos, psicógenos ou 
ambientais (Paín, 1981). Dentre os distúrbios que afetam a aprendizagem em matemática, encontram-se a 
discalculia e acalculia. Acampora (2013) define a discalculia como um distúrbio de ordem neurologia que atinge as 
funções estruturais de maturação das habilidades com números, manifestado através de dificuldades em 
compreender sinais numéricos, conceitos e resolução de operações matemáticas.Chamat (2008, p. 73), define a 
discalculia como “uma incapacidade para raciocinar”, a autora atribui sua origem a fatores orgânicos, cognitivos ou 
emocionais. Enquanto que a acalculia é um transtorno ocasionado por uma lesão cerebral, prejudicando a 
habilidade do sujeito em matemática (Velasco e Moreno, 2006). Frente as dificuldades em matemática, de ordem 
neurológica, emocional ou até mesmo metodológicas, o lúdico surge como uma ferramenta riquíssima, oferecendo 
diversas possibilidades no auxílio das dificuldades em matemática. Para Ribeiro e Paz (2012), o lúdico apresenta 
condições para que a criança vivencie situações-problemas que estimulem a procura pelo aprender. De acordo com 
as autoras o uso do lúdico é importantíssimo no ensino da matemática por:[...] diversas razões. Uma delas é o fato 
de oferecer um ambiente alegre e descontraído, essencial a uma proposta de aprendizagem significativa. Outras 
vantagens igualmente importantes são os estímulos à interação, o desenvolvimento de atitudes éticas, de respeito 
ao outro, de raciocínio lógico, habilidades de comunicação, de orientação espaço-temporal, de preservação 
ambiental, de autoconhecimento e de colaboração (2012, p. 27). Segundo as autoras através do lúdico o professor 
pode trabalhar os conceitos matemáticos e instigar em seus alunos possibilidades para resolução da situação 
apresentada, tornando a criança “um agente ativo no seu processo de aprendizagem, vivenciando a construção do 
seu saber (2012, p. 27) ”. Conforme Weiss (2012), os profissionais que trabalham com crianças têm conhecimento 
da importância do lúdico, pois é através do brincar que a criança se comunica com o mundo. Desta forma, 
possibilitando uma aprendizagem significativa, que pode ser desenvolvida através do uso do paradidático no ensino 
da matemática.Brincar é fundamental, mas muitos adultos perderam esta capacidade de se descontrair, de se 
arriscar ficando assim muito difícil usar o jogo como um recurso. Pois os jogos viraram uma obrigação ou foram 
usados apenas com finalidade de instrução, perdendo seu caráter de espontaneidade e deixando de ser jogo 
porque se esvaziou no seu potencial de exploração e invenção.  Pautado nesta perspectiva este trabalho apresenta 
um projeto desenvolvido com crianças do ensino fundamental, através da utilização do livro “Como vai seu bolso? ”, 
como ferramenta lúdica para o ensino em matemática e educação financeira, para o desenvolvimento de uma 
aprendizagem significativa e cidadãos conscientes de suas responsabilidades financeiras, visando o bem-estar do 
sujeito.   
OBJETIVOS 
Investigar a importância do paradidático na disciplina de matemática, de uma forma lúdica. Enunciar a possibilidade 
em desenvolver atividades matemáticas em conjunto com educação financeira com alunos do ensino 
fundamental.Colaborar para o desenvolvimento de um olhar interdisciplinar sobre as possibilidades que o 
paradidático oferece aos educadores e educandos.Promover a importância da educação financeira desde as séries 
iniciais para o desenvolvimento de cidadãos conscientes da importância dos efeitos positivos em ter um orçamento. 
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MÉTODO 
Esta pesquisa teve como abordagem o método quantitativo/qualitativo, tendo como sujeitos 30 alunos da educação 
infantil de uma escola particular da zona sul de São Paulo, na faixa etária de 10 a 12 anos de idade. O projeto 
ocorreu em 6 aulas de matemática, no período de 2 semanas.O paradidático utilizado foi “Como vai seu bolso? ”. O 
livro apresenta a história de uma família endividada, devido à má administração da renda familiar. A partir da leitura 
do livro e discussão dirigida sobre educação financeira, foi proposto que as crianças verificassem com suas famílias 
se possuem algum tipo de orçamento, se conseguem se manter dentro e qual a razão em ter um. Na aula seguinte 
as crianças compartilharam com a turma as descobertas realizadas, a partir dos dados levantados com suas 
famílias, as crianças realizaram um gráfico com auxílio da professora, sendo possível a partir do paradidático 
trabalhar porcentagem com os alunos. A última atividade proposta a partir do paradidático, foi que as crianças 
criassem um produto que pudessem vender e auxiliar no orçamento familiar, mas deveriam contabilizar os gastos 
para confecção e o lucro que poderiam obter a partir da venda do produto. As crianças discutiram em grupos as 
possibilidades, então decidiram confeccionar imãs de geladeira, tendo como critérios a escolha o baixo capital 
necessário para produção, facilidade na venda e confecção e o lucro a ser obtido. Para análise do capital e lucro, 
era necessário que os alunos realizassem os cálculos matemáticos necessários, no surgimento de dúvida, a 
professora era consultada. 

 
RELATO  
Os alunos demonstraram entusiasmo no desenvolvimento das atividades propostas. A partir da leitura do 
paradidático, questionaram a facilidade que os adultos têm em adquirir dívidas, citaram situações como o consumo 
excessivo em shopping ou compras desnecessárias pela internet, situações vivenciadas por suas famílias. Foi 
discutido com a classe a importância de saber diferenciar desejo de necessidade, sendo explicitado o desejo como 
uma vontade, enquanto a necessidade é algo inadiável. Os alunos discutiram sobre a dificuldade em abrir mão dos 
desejos, como os diversos presentes no natal e aniversario. Discutindo sobre a importância de saber administrar as 
finanças, foi apontado a importância de cartões de banco ter senhas, pois, através da senha, apenas uma pessoa 
fica restrita a cuidar do dinheiro. Através da pesquisa que as crianças realizaram com suas famílias, foi observado 
que 70% dos pais fazem orçamento, como uma ferramenta para controlar os ganhos e gastos que a família possui.  

 
 
Gráfico 1. Famílias que possuem orçamento 

  

 

A última atividade proposta foi a confecção dos imãs, com o objetivo de trabalhar as operações matemáticas e levar 
os alunos a refletir e criar algo que pudesse ser lucrativo.  Foi solicitado que as crianças verificassem o valor 
aproximado dos materiais para confecção, com suas famílias, amigos, internet e lojas. Chegando aos seguintes 
valores: R$ 6,00 – adesivos R$ 4,00 – EVA R$ 5,00 – imãs R$ 3, 00 – cola A partir destes valores calcularam que 
teriam de investir R$ 18,00 na produção dos enfeites de geladeira, com este capital verificaram que conseguiriam 
produzir 40 imãs. As atividades eram supervisionadas pela professora da turma, mas os alunos através de 
discussões iam comparando seus resultados e desenvolvendo os cálculos matemáticos necessários para a 
resolução da tarefa proposta.   Descobriram através da realização do cálculo 18÷40, que cada imã custaria R$ 0,45 
e que poderiam vender por R$ 0,60, obtendo um lucro de R$ 6,00, através do cálculo 24-18. 

 
CONCLUSÃO 
O levantamento destes dados possibilitou desenvolver com as crianças noções de porcentagem, através da 
tabulação dos dados e formação do gráfico e a reflexão sobre a importância do planejamento financeiro e como 
eles, mesmo sendo crianças, podem auxiliar suas famílias através de ações como economizar água durante o 
banho, escovação dos dentes, economizar energia elétrica, atitudes que geram economia e contribuem para a 
manutenção do meio ambiente.  Através do levantamento de dados sobre orçamento, as crianças tiveram acesso 
as informações relacionadas a situação financeira de suas famílias, alguns alunos relataram que os pais 
demonstraram resistência em falar sobre o assunto, julgando desnecessário conversar sobre isso com uma criança. 
Demonstrando que algumas famílias ainda não reconhecem a importância da educação financeira desde a infância, 
e que falar sobre dinheiro não deve ser um tabu. A utilização do paradidático possibilitou desenvolver com as 
crianças atividades que envolvessem raciocínio matemático, criatividade e a reflexão sobre a importância da 
educação financeira. Demonstrando a diversidade de situações e conhecimentos que podem ser trabalhados com 
as crianças do ensino fundamental através da utilização deste recurso de possibilidades ilimitadas. 
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ATÉ QUE A MORTE NOS SEPARE 
 

Gabriele Raima Bezerra Pereira de Lima; Juliana Nascimento de Matos Campos; Alessandra Carvalho Fontes 
Araujo; Cintha Barbosa Pereira da Silva; Tays Oliveira Storche; Eunice Barros Fereira Bertoso 

 
Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 

 
Introdução 
Casar não é errado, e dependendo do casal também não é ruim, no entanto podemos ver as grandes diferenças 
entre os casamentos antigos e os atuais. Com toda a certeza não é somente na tecnologia que existem revoluções, 
mas principalmente no comportamento humano. Atualmente o amor e a morte, andam juntos. Pois no alto do 
matrimônio há sempre uma frase a ser dita, principalmente nos contos de fadas que conta uma historia fictícia onde 
há um começo com ação, dando seguimento a um suspense e finaliza com a famosa frase “Até que a morte nos 
separe”.  Neste trabalho tentaremos explicar o real sentido desta frase. E veremos as diferenças decorrentes dos 
anos anteriores e presentes no qual nos encontramos hoje. Citaremos algumas pesquisas feitas, com casais 
aprofundando com leituras no livro de Ellen G. White, pesquisas feitas na internet e dicionário. A definição de até 
que a morte nos separe segundo dicionário diz que: “É um contrato de União ou vinculo entre duas pessoas, que 
institui deveres conjugais”.  O casamento mudou muito nos últimos tempos. Hoje quando o casal decide-se casar, 
geralmente, faz tudo de maneira muito rápida e quase sempre é o casal que planeja, escolhe e realiza o próprio 
casamento, resolvendo tudo que deve ser feito. O envolvimento da família dos noivos é o mínimo possível. E as 
normas do casamento são mais flexíveis, menos tradicionais e com concepções mais atuais. Antigamente, quando 
o casal instituía que iria se casar, noivava-se e ficavam noivos durante anos. Nesse período do noivado, planejava-
se e realizava-se tudo que fosse necessário para a festa, a cerimônia do casamento, a lua de mel; montava-se o 
enxoval, a casa e tudo que fosse necessário para a vida de casado. A família do casal participava, na maioria das 
vezes, de quase tudo! Além disso, o casamento seguia concepções muito tradicionais, tanto nos rituais quanto no 
procedimento de sua realização. Em casamentos antigos a mulher era submissa ao seu marido, ficando em casa e 
cuidado dos filhos. Os casamentos atuais a mulher é independente, tem a mesma autoridade que o homem e 
trabalha fora assim como o marido. Casamentos tradicionais tinham famílias grandes, era de 10 a 20 filhos por 
casal, hoje são de um a dois. Em velhos tempos a traição no casamento era apenas aceitável para homem, hoje já 
existe o casamento liberal, no qual ambos vêm à relação extraconjugal normal, que está na moda e é muito natural. 
O casamento continua sendo bastante realizado e um momento mágico para muitas pessoas e, mesmo depois de 
todas essas mudanças, não perdeu o seu charme! Casar ainda continua sendo um sonho para muitas mulheres e 
homens. Ter o casamento como idealização na vida de uma mulher não pode ser tratado através de uma visão 
reducionista, considerando que todas as mulheres que possuem essa vontade seguem uma lógica machista de 
vida. Pelo contrário, no mundo atual, a mulher também possui outras idealizações e conquistas, no campo 
profissional, financeiro, intelectual e, inclusive, pessoal e o casamento é apenas mais um de todos os seus outros 
planos de vida. E mais, ela sabe conciliar tudo isso e muito mais! Os casamentos tradicionais duravam de 20 a 50 
anos, hoje raramente chegam aos 10 anos. Os antigos eram influenciando pelas famílias e nem sempre começava 
com amor, hoje os casais são motivados pela paixão e pelo amor, porém nem sempre conseguem manter a chama 
acesa, no fim o casamento não dura e acaba. Para muitos indivíduos, o casamento deixou de ser vivido como um 
sacramento, salientando-se uma visão mais laica e mais privada do mesmo, associada a maior liberdade individual. 
Se antigamente os indivíduos procuravam casar cedo, hoje a realidade é bem diferente. A verdade é que os 
casamentos têm se tornado cada vez mais tardio. Atualmente são poucos os casais que pensam em casar sem ter 
um emprego estável e até mesmo a sua própria casa. Nunca antes, o ditado popular “quem casa quer casa, longe 
da casa que casa” fez tanto sentido. A entrada da mulher no mercado de trabalho, bem como o prolongamento da 
sua estadia no sistema de ensino, aparece como importantes elementos influenciadores de um casamento tardio. 
Segundo Ellen G. White O Que ensina a Bíblia sobre o casamento? O casamento é uma ligação permanente e 
dedicada entre um homem e uma mulher. A Bíblia diz em Mateus 19:5-6 “Deus ordenou: Por isso deixará o homem 
pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher; e será os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. 
Portanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. ” Como devem os maridos tratar as suas esposas? A Bíblia 
diz em Efésios 5:25-28 &#147; Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si 
mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água, pela palavra, para 
apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e 
irrepreensível. Assim devem os maridos amar a suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama 
a sua mulher, ama-se a si mesmo.”  Os maridos devem tratar as suas esposas com respeito e honra. A Bíblia diz 
em 1 Pedro 3:7 “Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso 
mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas 
orações.” 
 
 

Objetivo 
Investigar o relacionamento familiar, o convívio da família. Reconhecer a importância da resolução de conflitos 
familiares. 
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Metodologia 
Essa pesquisa é de abordagem qualitativa e quantitativa. Os sujeitos que participaram dessa pesquisa foram 28 
famílias residentes na Zona Sul de São Paulo. A Coleta de Dados se deu por meio de questionário semiestruturado 
com questões abertas e fechadas. 
 

Resultado 
Nossas 28 entrevistadas deram as seguintes informações que se encontra no gráfico a cima; 3% das pessoas 
entrevistadas responderam que não há respeito entre si, 5% das pessoas responderam que há algumas vezes 
respeito, e 20% das pessoas responderam que há respeito entre os mesmos. Tivemos então como conclusão deste 
primeiro gráfico foi de que a maioria das pessoas dizem cumprimentos de respeitos básicos durante o dia para com 
a sua família.  Segundo MANDELA; N (1970). “O sonho de cada família é poder viver junta e feliz, num lar tranquilo 
e pacífico, em que os pais têm oportunidade de criar os filhos da melhor maneira possível, ou de orientá-los e 
ajudar a escolher as suas carreiras, dando-lhes o amor e carinho que desenvolverá neles um sentimento de 
segurança e de autoconfiança. ”  Nesta questão as informações coletadas foram de que 1 % das pessoas nunca há 
almoço reunido em família, 3% informaram que sempre se reuni para almoçar em família, 4% respondeu que 
gostaria, mas que essa união na hora do almoço não acontece, e 20% afirmaram que acontece às vezes. Notamos 
através do gráfico e dos dados a cima que a maioria afirma que não encontram tempo para comer com a família em 
casa durante a semana. De acordo com a nutricionista WEYL; T.S.O (2010) diz que almoços em família ajuda a ter 
bons hábitos alimentares. ” Um ambiente agradável e tranquilo é um dos primeiros passos nessa formação, pois 
propicia um bem-estar que influi na percepção do alimento”.Foi questionado se há um momento apenas para o 
laser da família e do casal, 12% responderam de que nunca a lazer na família e casal, 16% respondeu que às 
vezes acontece esse lazer, e apenas 10% das famílias entrevistadas informaram que sempre ocorre esse lazer e 
assim a pesquisa feita nos mostrou que em algumas vezes a família tem o lazer apenas com sua família e casal. 
Segundo o livro de RICARDO e ELIANA SÁ (Quando o casal reza p; 104, 2010), ele afirma que “ O lazer diminui 
tensões, favorece aquelas conversas que ficaram pela metade, ajuda a descobrir novidades no comportamento do 
outro(...) Casais que não se divertem a sós fogem um do outro. ” Nesta tabela, podemos deixar bem claro que, 
foram entrevistadas em cada pergunta o total de 28 pessoas, sendo que a pergunta foi feita. Identificando que 
alguns pais, 10% disseram que são ótimas suas relações com os pais, 10% falaram que é ótimo para com os seus 
filhos, sendo feita uma observação de que 1% dos entrevistados não tem filhos, 11% relataram que é bom e outros 
11% disseram que é ótimo o convívio junto com o cônjuge, 11% pessoas tem a relação muito boa com os parentes.    
MAYNART; C (2014) Afirma que “ Se os membros da família se sentirem amados e compreendidos terão facilidade 
para expressar suas dificuldades; além desse entendimento entre os membros da família é possível o 
estabelecimento de um dialogo porque haverá o clima de compreensão e haverá entre todos os membros o desejo 
de ajudar”. 
 

Conclusão 
O principal objetivo deste trabalho foi ter o reconhecimento de como os conflitos familiares são resolvidos. Um 
assunto bem amplo e a ser discutido frequentemente. Os levantamentos de dados foram feitos através de 
pesquisas feitas com famílias residentes da Zona Sul. A presente pesquisa apresentou importantes contribuições 
para algumas famílias para repensarem sobre a suas atitudes com suas famílias. A educação precisa vir de berço e 
deve começar dentro de casa com os seus próprios familiares. Da um ‘’bom dia’’, perguntar ‘’como você está/posso 
ajudar?’’. São pequenas ações que são de grande valor. A partir do momento em que o casal se torna um só, isso 
deve acontecer cotidianamente, quando isso não acontece, os dias se tornam mais chatos e depressivos. Em 
relação à pesquisa, pode-se observar que foi uma pesquisa importante para as famílias em seu cotidiano. Pode 
perceber-se que as relações entre os cônjuges são bem diferentes. Antigamente as famílias tinham mais tempo. 
Hoje em dia não, por causa do trabalho, as pessoas não têm mais tempo para passar com a família e a tal frase ‘’ 
felizes para sempre’’ vai por água a baixo. Ao mesmo tempo, podemos observar que a partir do momento em que 
não usamos a nossa educação com o nosso cônjuge, a relação já não vai muito boa. Sendo que, o casal que vive 
na mesma casa, precisa ter uma relação aberta e ampla. Como na própria Bíblia diz, não podemos nos prender a 
um jugo desigual. A partir do momento em que o seu parceiro não te completa, começam a existir brigas e 
problemas desconfortáveis. O parceiro precisa ser uma pessoa boa e honesta, para que a vida conjugal vá bem. O 
casamento é uma dádiva de Deus para os seus filhos, portanto devemos honrar os votos feitos uns pelos outros no 
altar. A partir do momento em que é dito o ‘’sim’’, naquele momento é renunciado a vida passada para construir 
uma vida futura ao lado do seu marido.  O casamento é destinado ao homem e a mulher, portanto quando decidem 
compartilhar uma vida juntos, é preciso abrir mão de tudo o que já viveram e focar em uma das principais missões: 
ser feliz para sempre. Esse é um dos focos do casamento, fazer o seu (a) parceiro (a) feliz. E como o próprio tema 
diz: FELIZES PARA SEMPRE. 
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Introdução 
Nas últimas décadas, estamos presenciando no mundo e no Brasil, o impacto causado pelo avanço da 
comunicação móvel, que está em constante mudança, revolucionando hábitos, costumes, e a cultura de maneira 
geral de como nos relacionamos, nos diversos ambientes, familiar, corporativo, na escola, no entretenimento, entre 
tantos, disponível em qualquer hora, em qualquer lugar, sobre qualquer coisa. Estamos presenciando nos dias 
atuais uma verdadeira revolução, com mudanças mais dinâmicas e significativas, onde a realidade e o virtual se 
interagem num ciberespaço. A convergência das redes de voz, dados e imagem, agregado a mobilidade favorecida 
pela comunicação móvel, está proporcionando as mais diversificadas interações, entre as redes, entre pessoas, 
entre máquinas, entre coisas. Revelando um universo de possibilidades nas mais distintas áreas do conhecimento. 
Este estudo tem por objeto abordar questões de como o avanço das tecnologias de comunicação móvel, podem 
propiciar o desenvolvimento regional, em especial esta pesquisa, que tomou como base, para efeitos de estudo de 
caso em específico, a região do Vale do Paraíba. Para tanto foi utilizada procedimentos metodológicos na 
abordagem do tipo de pesquisa adotada é predominantemente qualitativa, através da pesquisa exploratória e 
descritiva. Foram utilizadas nas pesquisas de coleta de dados as análises bibliográficas e documental.Infraestrutura 
de Estações Rádio Base (ERB)  Estação Rádio Base (ERB), popularmente chamadas de “antena” ou no termo 
em inglês "Cell Site", é a designação atribuída ao sistema de telefonia celular para a interligação de uma Estação 
Fixa (ERB) para com os terminais móveis dentro de sua área de cobertura (célula). Em uma antena (ERB), pode se 
ter uma ou mais tecnologias de comunicação móvel, como a 2G, 3G e 4G, podendo abrigar uma ou mais 
operadoras celulares. Em uma ligação o celular se comunica com a ERB mais próxima, se registrando na mesma, 
em caso de movimento, o registro ira alternar para outra célula (cobertura da ERB) que apresentar o sinal mais 
forte, preferencialmente o sistema busca manter a conexão na mesma tecnologia, por exemplo 3G, em falta de 
sinal, alterará para a tecnologia de comunicação móvel disponível, priorizando sempre a mais nova, desde que 
compatível com a tecnologia suportada pelo telefone celular. 
 

Objetivo 
Este estudo tem por objeto abordar questões de como o avanço das tecnologias de comunicação móvel, podem 
propiciar o desenvolvimento regional, em especial esta pesquisa, que tomou como base, para efeitos de estudo de 
caso em específico, a região do Vale do Paraíba. Para tanto foi utilizada procedimentos metodológicos na 
abordagem do tipo de pesquisa adotada é predominantemente qualitativa, através da pesquisa exploratória e 
descritiva. Foram utilizadas nas pesquisas de coleta de dados as análises bibliográficas e documental.Esta 
pesquisa tem por tema a análise da correlação do avanço das tecnologias da comunicação móvel dentro do 
desenvolvimento da região do Vale do Paraíba. Foram levantadas as informações relativas ao número de Estações 
Rádio Base (ERB), ou torres celulares, por tecnologia em cada cidade, além de cruzar informações da Agencia 
Nacional de Telecomunicações (ANATEL), para determinar a densidade da região e total de celulares em cada 
município. 
 

Metodologia 
O objeto desta pesquisa abordou o desenvolvimento regional sobre a perspectiva do avanço das comunicações 
móveis na região do Vale do Paraíba, através da pesquisa bibliográfica, apresentando a conceituação dos termos, 
onde, de acordo com Vergara (2000) a pesquisa exploratória possibilita explicitar o problema para desenvolver uma 
conjuntura, discorrendo a pesquisa por análise dos fatos, fundamentado em uma pesquisa bibliográfica com estudo 
de caso. A pesquisa efetuada é exploratória: refere-se na investigação e ensaio de um procedimento em específico, 
definido na sua amplitude e detalhado com base na pesquisa bibliográfica e conhecimento de caso, que justificaram 
a linha estratégica que conceituou os fatores pertinentes adotados na condução dos ensaios. A escolha por um 
estudo de uma situação, refere-se a uma metodologia que conforme Vergara (2000), onde o objeto de análise é um 
elemento que pretende criar um diagnóstico detalhado de uma área, ou de uma situação, a pesquisa foi elaborada 
em duas fases: Revisão das teorias, por intermédio da leitura de artigos científicos, livros, revistas da área, 
pesquisas na Internet, entre outras fontes que formaram a base teórica necessária. Pesquisa específicas relativas 
ao Vale do Paraíba, desenvolvida por intermédio de parametrizar e especificar os fatores relativos a busca de 
informações, que venham esclarecer os motivos. Nesta forma de pesquisa as etapas analisadas, seguem uma 
suposição teórica, pressupondo um modelo acrescido de novos fundamentos, de acordo com o desenvolvimento da 
pesquisa. Na coleta das informações, levantou o problema, onde partiu-se da análise da relevância dos dados 
quantitativos relativos ao desenvolvimento regional do Vale do Paraíba, em relação as tecnologias de comunicação 
móvel adotadas. A base dos dados inicialmente abrangeu fatos históricos relativo a propagação das tecnologias, 
bem com a sazonalidade ao longo dos anos, e pôr fim a correlação entre o desenvolvimento e suas concentrações 
comportamentais com a tecnologia e seus impactos.  A busca e exploração das informações qualitativas e 
documental, pertinentes aos índices, volumes, fatores, foram oriundas de bases públicas do governo, por órgãos 
estaduais e federais acreditados, tais como ANATEL, IBGE, PNUD, etc. Publicadas nos domínios oficiais na 
Internet. 
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Resultado 
O desenvolvimento regional nos dias atuais, veem sofrendo fortes influências relativas a evolução da malha 
tecnológica da comunicação móvel, que permeia todas as classes sociais e faixas etárias. Fazendo alusão a este 
desenvolvimento e a estas tecnologias de comunicação móvel, quais são os fatores relevantes que venham 
correlacionar e apresentar de forma investigativa informações pertinentes a esta inovação. O Vale do Paraíba é 
composto por 39 municípios geograficamente distribuídos a leste da capital de São Paulo, subdividido em cinco 
sub-regiões, muitas são as desigualdades socioeconômicas que abrange a região, os municípios mais afetados no 
seu desenvolvimento, são os que não são cruzados pelo eixo da Rodovia Presidente Dutra – BR 116, nem estão na 
região costeira, formando o Litoral Norte. Muitos são os fatores destas diferenças, porem para uma melhor 
assertividade do objeto em analisado, vamos nos restringir aos índices da região e a evolução da rede de 
Comunicação Móvel na região, que são os Serviços Móvel Pessoal – SMP (ANATEL), outorgados para a 
exploração dos serviços por cinco operadoras na região. Com este resultado deste trabalho podemos efetuar as 
seguintes leituras:O índice de densidade de celulares por habitante no Brasil é de 136,86 celulares para cada 100 
habitantes de acordo com a ANATEL, com base em 2014 foi contabilizado 280 Milhões de celulares ativos no 
Brasil, calculando o número de celulares por habitante, sem considerar diferenças de faixas etárias. Para estimar o 
número de celulares por habitante no Vale do Paraíba, foram levantados os dados na ANATEL referente a 
quantidades de telefones celulares registrados no DDD 012, que é o código de área da região, onde este código 
abrange 38 das 39 cidades do Vale do Paraíba, com exceção de Igaratá que utiliza o código 011(mas devido à 
baixa população, não impactou no estudo). Com base no ano de 2014, foram totalizado 3,766 Milhões de celulares 
na região, e conforme a Banco de Dados da Fundação Seade, as cidades do Vale do Paraíba totalizaram em 2014 
a população de 2,357 Milhões de Habitantes, o que representa a média de 157,15 celulares por habitante, este 
valor resulta em uma média muito acima da densidade nacional. Multiplicando esta densidade pela população de 
cada município, temos as estimativas do total de celulares em cada cidade, exposto no quadro 1, como se pode 
concluir neste item, com estes números o desenvolvimento do Vale do Paraíba é beneficiado pela comunicação 
móvel na região.  Outro item que deve ser considerado é a quantidade de ERB’s que totaliza 2215 na região, 
conforme o quadro 1, com a seguinte distribuição por tecnologia, sendo a 2G com 992, a 3G com 1010, e a 
tecnologia 4G que possui apenas 1 ano em operação na região, conta com 213 ERB´s (ano base 2014). 
Considerando a figura 11, referente a evolução das tecnologias móveis no Brasil, ressalta-se que a tecnologia 2G 
demorou 12 anos para atingir 992 ERB’s ou 44,8 %, a terceira geração a 3G demorou 6 anos para atingir 45,6 % e 
a quarta geração 4G apenas 1 ano para 9,6 %, considerando que a implantação no primeiro ano de uma tecnologia 
é a mais conservadora, verificou que em face ao exposto o desenvolvimento da região, já conta com a adoção da 
tecnologia móvel mais recente em operação. 
 

Conclusão 
Como resultado deste trabalho, se constatou que no desenvolvimento de uma região, deve ser considerado, dentre 
os muitos fatores de análise, politicas, qualificação, enquadramento, e outros, a adoção do estudo do avanço das 
tecnologias de comunicação móvel. Pois como o serviço claramente é caracterizado pela Agencia Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL), como SMP – Serviço Móvel Pessoal, devido ao celular ser um aparato tecnológico, 
preferencialmente de comunicação pessoal, criando uma identidade para quem o utiliza, tanto para a comunicação 
uso pessoal ou corporativa, fato este que é uma das justificativa de se ter, mais de um celular por habitante. Os 
celulares e as tecnologias a qual se comunicam (2g, 3G e 4G), caracterizam seus usuários quando as suas 
necessidades de comunicação e onde se concentram, possibilitando também uma série de mapeamentos, não 
abordados neste estudo. O estudo apresenta o mapeamento da propagação de cobertura das ERB’s (torre celular), 
tomando com estudo de caso a região central do Vale do Paraíba, constatando o acompanhamento da mancha 
urbana das concentrações, bem como as vias de interligação entre as mesmas. As tecnologias nos orientam nas 
suas ofertas, as referências de quais os níveis de serviços proporcionados em uma determinada área, em 
detrimento aos aparelhos suportados por cada tecnologia, sinalizando quanto a classe social predominante e sua 
mobilidade, a exemplo das classes sociais mais elevadas que demandam de tecnologias mais emergentes em 
termos de acessos em altas velocidades por terminais smartphones de última geração. Fica evidente, que devido à 
sua importância, é certo que este assunto carece e proporcionará diretamente ou indiretamente, a exploração futura 
por novas pesquisas científicas relativas aos seus efeitos, frente a um mundo cada vez mais dinâmico. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento Regional. Região do Vale do Paraíba. Tecnologias de Comunicação Móvel. 
Estações Rádio Base. 
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Introdução 
A educação superior no Brasil apresenta crescimento a cada ano e pode-se constatar isso através do Censo de 
Educação Superior realizado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 
em relação ao Ensino Superior. Houve crescimento e procura por cursos superiores a partir da década de 80, onde 
os dados demonstram que havia 1.377.286 matrículas no ensino superior, intensificando-se a partir da década de 
90 com 1.540.080 (INEP/MEC, 2000) matrículas. Já em 2013 são 7.305.977 matrículas, sendo 5.373.450 efetivas 
em instituições de ensino privada e 1.932.527 em instituições de ensino públicas (federais, estaduais e municipais) 
(INEP/MEC, 2013).  Considerando os dados apresentados no último Censo, é possível perceber a importância das 
instituições de ensino superior privadas na formação dos alunos que buscam a qualificação por diversas 
motivações que não serão exploradas de forma detalhada neste artigo, mas que, consequentemente, terá reflexo 
no mercado de trabalho, e como apresenta Britto (et al., 2008), são as instituições responsáveis por grande parte 
da produção de conhecimento intelectual e acadêmico no país, onde há a oportunidade de circular conhecimento e 
atender a demanda do mercado. Com o crescimento do número de matrículas nos cursos de ensino superior e, 
consequentemente, o aumento do número de instituições, principalmente as privadas, justifica-se a relevância do 
tema pesquisado e a importância de alcançar os objetivos traçados. O objetivo é explorar e identificar os fatores 
que promovem o desenvolvimento do ensino superior no Brasil, levando em consideração tanto as instituições de 
ensino privadas quanto as públicas. Ao identificar os fatores será possível avaliar como foi o crescimento 
quantitativo das instituições no país. Para explorar o tema, o trabalho será dividido em três partes, sendo a primeira 
com a apresentação do histórico do desenvolvimento da educação superior e seus reflexos na formação do 
trabalhador e, consequentemente, no mercado de trabalho. Em um segundo momento será explorado o cenário e o 
perfil dos alunos no Estado de São Paulo, aprofundando na região administrativa de São José dos Campos, 
chamada de Vale do Paraíba, focando numa discussão do histórico do desenvolvimento, cenário e as 
consequências desse crescimento quantitativo para o desenvolvimento regional. Desde 1988, com a Constituição 
Federal, é conhecido que a educação é um direito para todos, e de acordo com o FNE (2013) o Brasil tem buscado 
maneiras e se organizado para garantir o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade a partir da educação 
básica, e nas últimas décadas tiveram avanços significativos na oferta e expansão da educação. Essa expansão 
trouxe resultado e crescimento também para o mercado privado, ampliando a oferta de instituições e cursos para 
atender necessidades da população e do mercado de trabalho. A necessidade de profissionais mais qualificados 
surge com a modernização do processo produtivo ocasionado com a industrialização que o Brasil também 
participou de forma tão efetiva, tendo em 1930, como justificado por Diesse (2011), mais uma mudança passando a 
economia de agrário-exportadora para industrial, voltada para o abastecimento interno substituindo assim algumas 
importações. Segundo Barreyro (2008) o processo social, político e econômico do país ocasionado por essa 
industrialização, urbanização, empresas estrangeiras e outros investimentos, justificou a necessidade de maior 
escolarização, sendo então uma consequência o crescimento do ensino superior a partir de 1945. Nesta fase houve 
também o crescimento da população, e aos poucos foi ocorrendo o processo migratório para ocupar as 
oportunidades de trabalho em aberto nas indústrias, mas nem todos os que migravam para a cidade tinham 
qualificação para competir com os demais, e como a busca e ocupação dos postos de trabalho não ocorreu apenas 
com profissionais qualificados, consequentemente gerou uma discrepância na renda, pois os profissionais mais 
qualificados recebiam os maiores salários e já os demais ficavam com os inferiores, pois eram muitos e a oferta era 
bem maior do que a demanda, e isso gerava um desequilíbrio. Como consequência desse movimento Diesse 
(2011) demonstra que houve o desaceleramento da economia no Brasil, acentuando as desigualdades e, ao 
aumentar as desigualdades, fica impossível promover o desenvolvimento e crescimento econômico.  Houve com o 
desacelerar da economia e o aumento da inflação, a partir dos anos 90, uma diminuição das oportunidades de 
trabalho no Brasil, gerando diversos profissionais disponíveis no mercado de trabalho. As oportunidades estavam 
escassas e eram insuficientes para todos, conforme apresenta Diesse (2011). Os anos 90 foram marcados por 
diversos profissionais disponíveis com bastante qualificação e experiência profissional, que acabavam se 
destacando da média geral da população, e Britto (et al., 2008) defende que nesta época houve um aumento das 
matrículas no ensino superior, representando 1.540.080 (INEP/MEC, 2000). Com profissionais mais qualificados, a 
qualidade do trabalho tem uma melhora e, por terem mais oferta por causa do desemprego, as empresas 
conseguem melhores recursos humanos por um preço menor no mercado, pagando então salários inferiores e sem 
precisar investir em treinamento, já que o profissional vem “pronto” do mercado. 

 
 
Objetivo 
O objetivo deste artigo é realizar o levantamento histórico do desenvolvimento da educação superior no Brasil. São 
explorados os fatores que promoveram o desenvolvimento e crescimento, constatando tanto as instituições de 
ensino superior privada quanto a pública, considerando quais são os fatores que estão envolvidos e proporcionam o 
crescimento quantitativo da educação superior no país. 
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Metodologia 
Para realização do trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa utilizando as fontes bibliográficas e 
documentais em fontes de acordo com o tema abordado e utilizado inclusive pelos autores referenciados. 
Para comprovar os dados e os resultados foi necessário pesquisar dados estatísticos de bases documentais para 
atualizar os resultados encontrados nas bases bibliográficas dos materiais pesquisados. Constatou-se que era 
fundamental essa atualização para dar veracidade ao tema e atingir o objetivo proposto e demonstrar o cenário da 
educação superior no Brasil. Foram consideradas na pesquisa instituições de ensino superior tanto privada quanto 
pública de cursos presenciais. Os dados apresentados não estão considerando os cursos Tecnológicos e nem os 
cursos na modalidade à distância ou semi-presenciais. Ao pesquisar o universo Brasil, houve a necessidade de 
investigar o tema no Estado de São Paulo, e posteriormente a região metropolitana de São José dos Campos, pois 
é onde serão desenvolvidos outros estudos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento regional. 
 

Resultado 
Com a pesquisa realizada, tanto bibliográfica quanto documental, foi possível constatar o crescimento do ensino 
superior no Brasil em toda a totalidade do país, principalmente na rede privada que hoje representa 74% das 
matrículas, o crescimento do nível da escolaridade vem ocorrendo de forma gradativa desde a década de 80, com 
1.377.286 matrículas e intensificando-se na década de 90, com 1.540.080 matrículas, conforme apresentado no 
referencial teórico, apresentando um crescimento dos anos 90 até 2013 de 475% no número de matrículas. O perfil 
do trabalhador precisou mudar para se adaptar e este é mais um ponto que pode ser justificado ao averiguar o 
crescimento do número de matrículas e busca por qualificação profissional, de 1996 à 2011 os dados 
demonstraram que houve aumento da escolaridade, principalmente na faixa etária de 18 à 24 anos, de 2,8 anos de 
estudo. O cenário pela busca de cursos superiores específicos é diferente em cada região, e ao investigar o Estado 
de São Paulo e a região administrativa de São José dos Campos, que é relativamente próxima, também apresenta 
demanda e interesse diferenciado e isso é reflexo da vocação econômica da região que também pode se modificar. 
Para o Estado de São Paulo, com 1.585.000 os principais cursos são Administração, Direito e Pedagogia, e já na 
região Administrativa de São José dos Campos, com 67.109 matrículas, os principais cursos são Administração, 
Direito e Engenharia de Produção. Outro dado importante e que apresentou possibilidade de atuação profissional, 
que foi citado no referencial teórico, é a busca pela área acadêmica. Nas pesquisas constatou-se também o 
crescimento de docentes e a busca pelo curso de Pedagogia, principalmente em alunos oriundos da rede pública, o 
que demonstra o interesse pela área de atuação educacional iniciando na rede básica de ensino. De acordo com os 
dados de 2013, foram constatados 321.700 profissionais atuando como docentes, com maior concentração nas 
instituições de ensino privadas. Neste artigo não foi discutida a qualidade do ensino, principalmente com o aumento 
das instituições de ensino privada, mas cabe uma observação quanto ao que o mercado está formando e 
replicando em novas formações, como é o exemplo desses alunos da rede pública que se formam e buscam o 
curso como possibilidade para ingressar no mercado de trabalho com pouco referencial e experiência positiva. 
Dentro do histórico do desenvolvimento da educação superior no Brasil, que conta hoje com 2.391 instituições de 
ensino, sendo apenas 301 públicas, acompanhou-se o aumento das instituições de ensino privadas com o foco em 
oferecer formação rápida para atender as demandas, criando então as instituições especialistas e os centros 
universitários com legislação e normas adaptadas, entregando um “produto” diferenciado das universidades 
públicas, que investem dentro da formação do aluno um pilar importante que é o da pesquisa. Pensando nessa 
diferença em longo prazo será possível perceber o impacto no desenvolvimento da região, pois continuará com um 
grande número de alunos graduados, mas que continuam não atendendo às necessidades de mercado. Avaliando 
a região de São José dos Campos, que é uma região industrializada, que conta com 44 instituições de ensino, 
sendo 31 privadas e 13 públicas, e que depende de desenvolvimento tecnológico como uma forma de inovação, 
demandará profissionais preparados e que saibam operar novas tecnologias e desenvolver projetos e novos 
produtos. 
 

Conclusão 
O artigo trabalhou com o objetivo de levantar o histórico do desenvolvimento da educação superior no Brasil, 
considerando as instituições de ensino superior tanto privadas quanto as públicas. Como parte do objetivo ficou 
estabelecido aprofundar no crescimento do ensino superior privado para conhecer como ocorreu esse 
desenvolvimento e quais foram os fatores que levaram ao crescimento quantitativo. Pode-se considerar que o 
objetivo foi atingido, o histórico do ensino superior no Brasil foi apresentado, bem como os fatores que demandaram 
o crescimento quantitativo das instituições de ensino superior privadas. Para atingir aos objetivos utilizou-se de 
dados estatísticos de censos, relatórios e mapas que apresentaram os resultados e que foram desenvolvidos por 
instituições relacionadas ao tema estudado. Para dar continuidade ao estudo constatou-se a necessidade de 
aprofundar na qualidade do ensino ofertado em decorrência do crescimento quantitativo das instituições de ensino 
privadas, bem como os fatores que levam os estudantes oriundos de escolas públicas não darem continuidade nos 
estudos em instituições de ensino superior públicas e em quais aspectos essas questões inferem no 
desenvolvimento econômico e regional. E ao focar a região administrativa do Vale do Paraíba e os cursos mais 
procurados, caberia uma pesquisa também para averiguar se as formações que estão sendo buscadas estão de 
acordo com a necessidade demandada pela região. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Instituição de ensino privada e pública. 
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Introdução 
Nos dias atuais, onde a tecnologia atinge todas as esferas da vida humana, o hábito da leitura se tornou um grande 
desafio, pois precisa disputar espaço com diversas formas de entretenimento.  Entretanto, o desenvolvimento de 
ações de estímulo ao hábito da leitura, a divulgação do livro e da cultura, são atividades perfeitamente de acordo 
com a aspiração de um país desenvolvido. Portanto, é preciso que esteja presente na mente dos educadores que, 
a leitura é de suma importância na formação social de uma pessoa. Segundo o Informativo Cultural: “A leitura é 
uma questão sempre atual, principalmente do ponto de vista político, por isso os países desenvolvidos procuraram 
resolver o problema investindo muito mais esforço do que as nações em desenvolvimento. Isso ocorreu, porque 
eles tiveram a noção bem clara do significado da leitura para o crescimento da sociedade, já que é importante como 
meio de informação sobre uma enorme variedade de temas, mas, sobretudo é fonte de prazer, alimento do 
imaginário e lazer e assaz ativador da consciência”. “Houve uma época em que as coisas pareciam ser mais 
simples, as crianças das minorias mais abastadas cresciam com os livros, mães, preceptoras, famílias, visitas e 
círculo social inteiro,em que viviam, não eram compreendidos sem referências aos livros. Na escola aprendiam o 
código, ganhavam velocidade, liam os autores canônicos e ouviam a explicação dos professores sobre o sentido 
dos textos. Quando surgiu a preocupação pela leitura das outras crianças, a escola pretendeu copiar esse padrão 
enquanto crescia a ideia de que, se a instituição escolar já se encarregava de ensinar o mecanismo da leitura, 
bastava levar os livros até os leitores. (...) Durante décadas ninguém pensou muito em procurar novas fórmulas 
para fazer as apresentações entre todas essas “novas” crianças e os livros.” (COLOMER, p.103, 2007). Segundo 
GUELLI (1998), o número surgiu da necessidade da humanidade de contar seus objetos. Sendo utilizado dedos, 
pedras, nós em cordas, marcas em ossos... e como utilizava objetos para contar outros objetos foi denominado de 
números concretos. Com o fim da Pré-História e o desenvolvimento do Egito, nas construções e comércio houve a 
necessidade de facilitar o processo de cálculo, pois precisavam ser rápidos e precisos. Para suprir esta 
necessidade estudiosos, adotaram os símbolos para representar a quantidade de objetos de uma determinada 
coleção.  O manual mais antigo contendo oitenta problemas resolvidos, sendo a maioria de assuntos cotidianos, 
hoje está no Bristish Museum, de Londres. Foi escrito cerca de 1.650 a. C. Por Papiro Ahmes. O cálculo de 
números inteiros era feito através da adição. Embora havia facilitado, ainda necessitava de uma maior 
simplificação, a qual ocorreu feita pelos romanos, que não inventaram novos símbolos e sim usaram as próprias 
letras do alfabeto. Sendo seu sistema de numeração baseado em sete números-chave. Mas para que fosse feita a 
leitura de um número, havia a necessidade de fazer uso do cálculo. Os símbolos numéricos que conhecemos hoje, 
foram criados pelos hindus e divulgados para outros povos pelos árabes, os quais são chamados de indo-arábicos. 
Desde o seu surgimento até os dias atuais a matemática sofreu inúmeras modificações, mas quando se pergunta 
em sala de aula sobre o que é matemática para você? O que se houve são relatos de como é difícil, chato. E o pior 
é quando os alunos reproduzem falas negativas que ouviram dos próprios pais, como: ‘passei a vida toda sem 
saber matemática e nem por isso me fez falta’. A escolha do Paradidático para a introdução da multiplicação, no 
segundo ano do ensino fundamental de uma escola partícula confessional, da zona sul da cidade de São Paulo. 
Teve como critério o enredo, pois no paradidático escolhido que relata a busca de duas amigas por situações no 
cotidiano que usem a multiplicação, pois são responsáveis por montar um estande para feira de matemática. 
Durante a busca, encontram mais dois amigos que também precisam fazer a seu estande, mas diferente das 
amigas um dos meninos entendeu tudo sobre a multiplicação e consegue explicar de modo que todo o grupo não 
só entenda, mas de imediato começam a relacionar e identificar possibilidades de multiplicação em seus próprios 
objetos, como ao pegar duas caixas com quatro carrinhos ou seja 2 X 4 = 8, e a cada objeto fazem a relação cada 
vez mais rápido. Após tudo pronto, os amigos vão embora para casa e ao retornarem na manhã seguinte 
encontram a sala toda bagunçada. Ficando todos em estados de choque, mas decidem que juntos iriam arrumar 
tudo. E ao mesmo tempo que organizam a sala, passam a enxergar novas possibilidades, tanto no 
reaproveitamento, quanto encontrando novos objetos. 
 

Objetivo 
Investigar a contribuição do paradidático na matemática. Desmistificar a matemática utilizando o paradidático como 
ferramenta. Utilizar o paradidático como facilitador da aprendizagem da multiplicação nas séries iniciais. 
 

Metodologia 
Trata-se de pesquisa todo tipo exploratória tendo como abordagem quanti-qualitativa. Chizzotti (2011, p. 28), 
informa que “a distinção qualitativa-quantitativa é extremamente ambígua para caracterizar o sistema de convicções 
que orienta essa especificação das pesquisas”. Porém, na tese da unidade, defendida por Santos Filho (1997) as 
várias tradições de pesquisa são igualmente legítimas, complementares entre si. Os propósitos da pesquisa 
educacional não podem ser alcançados por um único paradigma, usando as duas abordagens na pesquisa de um 
mesmo problema, o resultado era um insight, uma compreensão e poder preditivo mais considerável. Os métodos 
quantitativo e qualitativo não são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente ligados e, portanto, podem ser 
usados pelos pesquisadores sem caírem na contradição epistemológica. Nesta pesquisa participaram 28 alunos 
com idade de 6 e 7 anos, sendo 16 meninas e 12 meninos, de uma escola de rede particular Confessional da Zona 
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Sul de São Paulo. O livro utilizado para o desenvolvimento da pesquisa: Onde estão as multiplicações. Os sujeitos 
de pesquisa foram selecionados a partir da disponibilidade de tempo e aceitação da participação na pesquisa 
realizando as atividades propostas do livro paradidático: Onde estão as multiplicações. 
 

Resultado 
A história foi apresentada na sala para os alunos do segundo ano C, do ensino fundamental, de uma escola 
confessional, particular da zona sul do Município de São Paulo, logo após a professora sem maiores informações 
ou explicações passa simplesmente a encher a lousa com Tabuada do um ao cinco. Num primeiro momento a 
classe fica curiosa e logo se houve ‘o meu pai está me ensinando’ ‘eu sei, isso aí é tabuada’, ‘não é multiplicação! ’ 
Mas como a professora continua a encher a lousa, logo a turma perde o interesse e passam a se dedicar a outras 
atividades. Passados alguns minutos, após a professora circular pela sala, começa a reorganizar sua mesa e 
dispõe os objetos para que fiquem mais visíveis e passa a questionar seus alunos: o que é multiplicação? Os 
alunos respondem: está na lousa prô! Mas multiplicação só pode ser encontrada na lousa, livros e cadernos? E se 
ouve aquele sonoro sim, claro! Quando são questionados se a multiplicação sai da escola, ficam espantados. Então 
é feita a leitura do Paradidático e ao final os alunos são indagados sobre a experiência dos personagens, podemos 
encontrar multiplicação em nosso cotidiano? Os alunos foram convidados a encontrar situações de multiplicações 
em sala, na mesa da professora, na capela.  E sem medo de errar apontam as várias situações: Varal de leitura, 
são três fileiras na horizontal e cinco na vertical ou seja 3 X 5 ou 5 X 3 = 15. Antes de chegar a capela são 
desafiados, quem será o primeiro a encontrar situações de multiplicação?  Já na entrada apontam para o painel, 
informando que observaram oito flores com quatro pétalas, o que mais tarde a professora representa na lousa: 8 X 
4 = 32.  Durante o percurso fazem várias observações; tendo em sua maioria êxito em apontar e relacionar o seu 
cotidiano em operações de multiplicação. Estas atividades ocorreram durante o final do terceiro e início do quarto 
bimestre, durante quarenta e cinco dias corridos, com seis aulas semanais. As atividades foram desenvolvidas 
partindo sempre do uso do material concreto onde os próprios alunos manipulavam, já que era colocada uma 
pequena porção e eles deveriam representar em seu caderno o que era proposto em lousa. Transformando as 
operações e tabuada em representações ora através de material disponibilizado, ora através de desenhos. Este 
processo foi repetido para representar as tabuadas do um ao cinco e a cada quinze dias era feita uma releitura do 
Paradidático: Onde estão as multiplicações?   O qual foi trabalhado de diferentes formas; na primeira leitura foi 
abordada a questão o que é multiplicação e se esta só pode existir na escola. Na segunda leitura a importância de 
falar com os outros colegas sobre os conteúdos estudados, onde um pode ajudar o outro a entender melhor. Na 
terceira leitura a importância de fazer os exercícios, pois foi feito no caderno os exercícios propostos no livro. 
 

Conclusão 
De acordo com as atividades ministradas foi observado que, a participação dos alunos foi de forma significativa 
devido o envolvimento e interesse de cada um. Durante a aula todos foram muitos receptivos a introdução de um 
novo assunto, após a leitura do Paradidático, juntamente com a roda de conversa onde tiveram a oportunidade de 
expressar as dúvidas e observações. Quanto a realização das atividades, e o uso de materiais concretos, 
conseguiram estabelecer relações entre a teoria e a prática havendo assimilação no processo de ensino 
aprendizagem, e alguns foram além do proposto, pois observaram que o resultado era o mesmo não importando a 
posição dos números durante a operação de multiplicação. Também foi trabalhado o dobro e o triplo, onde uma das 
atividades propostas em sala desafiava os alunos a encontrar dentre as tabuadas qual era o dobro ou triplo de uma 
determinada operação. O lúdico neste trabalho foi de profunda importância, pois os objetivos propostos foram 
alcançados com sucesso.  De maneira geral o projeto contribuiu para nossa formação, e atuação a cerca destas 
questões e comprendemos assim a importância do paradidático e o lúdico na matemática. 
 
Palavras-chave: lúdico, paradidático, facilitador 
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OS ANIMAIS DO MUNDINHO E O TANGRAM NO UNIVERSO DA MATEMÁTICA” 
 

Luani Cristina Nascimento Ferreira; Andréa Nascimento; Elenita França Da Paixão; Shyrlene Brandão Silva; Silvia 
Aparecida Amorim; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 

 
Introdução 
Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. A matemática foi 
usada pelos egípcios na construção de pirâmides, diques, canais de irrigação e estudos de astronomia. Os gregos 
antigos também desenvolveram vários conceitos matemáticos. Atualmente, esta ciência está presente em várias 
áreas da sociedade como, por exemplo, arquitetura, informática, medicina, física, química etc. Podemos dizer que, 
em tudo que olhamos existe a matemática. As crianças em seu desenvolvimento e aprendizado no seio familiar, 
conhecimentos estes antecedentes á vida escolar, já vivenciam algumas situações matemáticas. Segundo 
Vygotsky: [...] o aprendizado das crianças começa muito antes delas frequentarem a escola. Qualquer situação de 
aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. Por exemplo, as crianças 
começam a estudar aritmética na escola, mas muito antes elas tiveram alguma experiência com quantidades – elas 
tiveram que lidar com operações de divisão, adição, subtração e determinação de tamanho. Consequentemente, as 
crianças têm a sua própria aritmética pré-escolar, que somente psicólogos míopes podem ignorar (VYGOTSKY, 
1989, p. 94-95)  Sanchez (2004, p. 174) destaca que as dificuldades de aprendizagem em Matemática podem se 
manifestar nos seguintes aspectos: “Dificuldades em relação ao desenvolvimento cognitivo e à construção da 
experiência matemática; do tipo da conquista de noções básicas e princípios numéricos, da conquista da 
numeração, quanto à prática das operações básicas, quanto à mecânica ou quanto à compreensão do significado 
das operações... na resolução de problemas, o que implica a compreensão do problema, compreensão e habilidade 
para analisar o problema e raciocinar matematicamente. [...]. Dificuldades originadas no ensino inadequado ou 
insuficiente, seja porque à organização do mesmo não está bem sequenciado, ou não se proporcionam elementos 
de motivação suficientes; seja porque os conteúdos não se ajustam às necessidades e ao nível de desenvolvimento 
do aluno, ou não estão adequados ao nível de abstração, ou não se treinam as habilidades prévias; seja porque a 
metodologia é muito pouco motivadora e muito pouco eficaz.”. Tudo o que a criança faz de forma emergente é 
lúdico. Quase todas as atitudes da criança são lúdicas, pois marcam suas expressões e tais atitudes são bem longe 
da instrumentalidade. Quando as crianças de dois anos estão, por exemplo, em uma sala de aula mostram em seus 
gestos e expressões movidos por emoção, alegria, animação e tristeza e até mesmo por uma excitação 
contagiante. Muito diferente das educadoras que as ajudam a pegar no lápis, a apagar e a pintar com coordenação.  
E isso se mostra também na linguagem marcada pela musicalidade, ritmo e até mesmo a rima, tudo de forma 
espontânea (DANTAS, 1998). De acordo com Chamat (2008, p. 116), os jogos representam um recurso decisivo na 
integração da criança com o meio, abrindo caminhos para a construção do real, tendo como base às estruturas já 
assimiladas. Além de suas características lúdicas os jogos proporcionam o desenvolvimento das estruturas 
cognitivas da criança, sua afetividade, sua capacidade de solidarizar e seu potencial criativo. O paradidático 
trabalhado com base na aprendizagem matemática de forma lúdica será “Os animais do Mundinho” de Ingrid 
Biesemeyer Bellinghausen, as crianças terão contato direto com o material a ser trabalhado e terão a oportunidade 
de conhecer o Tangram e sua história.  Além disso, vários conceitos matemáticos podem ser abordados, como: 
Identificação; Comparação; Descrição; Classificação; Desenho de formas geométricas planas; Visualização e 
representação de figuras planas; Exploração de transformações geométricas através de decomposição e 
composição de figuras; Compreensão das propriedades das figuras geométricas planas; Representação e 
resolução de problemas usando modelos geométricos; Noções de áreas; Frações. Com esses conceitos em mente, 
os alunos podem desenvolver algumas habilidades que servem de pré-requisitos para outras áreas do saber, como: 
visualização, diferenciação, percepção espacial, análise, síntese, desenho, relação espacial, escrita, construção, 
criatividade e raciocínio lógico. 
 

Objetivo 
Investigar a importância do paradidático na disciplina de matemática de uma forma lúdica. Desenvolver 
capacidades psicomotoras e intelectuais na criança por meio da manipulação concreta de materiais. Desenvolver o 
raciocínio lógico. 
 

Metodologia 
Esta pesquisa tem abordagem qualitativa, com base no desenvolvimento da criança e sua capacidade de 
aprendizagem na matemática. Tendo como sujeitos 20 alunos da Educação Infantil do Pré II de uma escola 
particular, na faixa etária de 4 e 5 anos e 24 alunos do Pré II com mesma faixa etária estudantes da escola publica 
ambas localizadas na região sul de São Paulo.  O projeto visa trabalhar a matemática de forma lúdica ampliando o 
interesse e a criatividade dos estudantes possibilitando o desenvolvimento cognitivo e raciocínio lógico. Foi 
escolhido o Paradidático “Os animais do mundinho”, livro que conta a historia da importância dos animais no 
mundo, mostrando seu habitat como terra, mar e céu, esse livro usa o jogo do Tangram como forma de apresentar 
os animais. A partir do paradidático foi feito uma releitura do livro em tecido, em tamanho maior, com varias texturas 
e formas, além de painéis contendo a representação do céu, das águas e da terra, para que as crianças pudessem 
interagir com o Tangram. O material foi desenvolvido para que se possa trabalhar as formas geométricas, vértices, 
seriação, quantificação, cores, atributos geométricos, figuras planas, localização e posição. A princípio a proposta 
era realizar o projeto em apenas uma escola, mas sentimos a necessidade de averiguar a diferença do trabalho em 
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duas escolas com filosofias diferentes, com alunos da mesma faixa etária, porém com uma clientela de nível social 
e cultural distintos. 

 
Resultado 
Escola A - O projeto foi desenvolvido com as 20 crianças da turma do Pré II, em um colégio particular e realizado 
durante as aulas de matemática e linguagem oral e escrita, conseguimos unir as duas disciplinas com o intuito de 
que fosse realizado um trabalho de forma tranquila e com o tempo necessário para a manutenção de interesse por 
parte das crianças e maior proveito no seu desenvolvimento. Este trabalho teve duração de 1 semana.  Dividimos a 
atividade proposta em quatro momentos, uma para cada dia da semana: Na primeira aula as crianças foram 
indagadas sobre já ter ouvido falar ou já haver brincado com uns quebra cabeças chamado Tangram, a maioria 
desconhecia ou havia ouvido falar, nenhum deles tinha uma vivência com o jogo. Eles demonstraram curiosidade, 
ansiedade para conhecer as peças e neste primeiro momento, associaram o vídeo ao paradidático que possuem. O 
segundo momento teve duração de 30 minutos, foi feita a leitura do livro paradidático: “Os animais do mundinho” e 
apresentando a eles o material utilizado pela autora (Ingrid Biesemeyer Bellinghausen) para criar as ilustrações 
apresentadas no livro.  No terceiro momento, foi apresentada a eles uma versão mais interativa, a releitura que 
fizemos do paradidático todo em feltro e materiais diversos para que pudessem sentir o livro e não apenas observar 
e folhear.  As crianças poderiam tocar, apertar e sentir as texturas presentes na releitura do livro. Duração de 40 
minutos. O material utilizado para apresentação e execução do projeto foi um painel contendo a representação do 
céu, das águas e da terra, lugares onde os bichinhos do mundinho habitam. As crianças foram divididas em seis 
grupos. Mais ou menos três crianças por painel, a cada grupo foi designado à montagem de um bichinho 
representado no livro.  No primeiro momento a maioria não conseguia definir as peças e como elas se encaixariam 
para formarem figuras. Foram encaixando por tentativas de erros e acertos.  Alguns se sentiram frustrados por não 
conseguirem visualizar no painel o que estavam visualizando no livro. Após esta experiência com o painel, foi 
proposta uma atividade que envolvesse tanto o Tangram como a linguagem oral e escrita das crianças de forma 
que montassem os personagens da história com as formas, imaginasse e junto com a professora escrevessem o 
final da história do coelhinho. Trabalhamos vértices, seriação de peças para a montagem das figuras designadas, 
as crianças foram orientadas a quantificarem as peças que cada grupo possuía para que nenhuma peça fosse 
extraviada, foram incentivadas a falarem o nome das formas geométricas. Entretanto o projeto não se limitou 
apenas na aprendizagem da matemática, estendendo-se para que fosse possível a avaliação da função 
visuoperceptiva da criança, se é capaz de nomear objetos e de fazer reconhecimento; função visoconstrutiva , a 
reprodução das formas geométricas apresentadas, o encaixe da formas geométricas para que a imagem fosse 
elaborada, a motricidade, a postura ante as frustrações e as conquistas entre outras coisas. Escola B - Na Escola 
Municipal a atividade teve duração de dois dias, o publico alvo foi a turminha do Pré II.  No primeiro dia foi realizada 
a roda de leitura do livro Paradidático “Os animais do Mundinho”, uma releitura do livro paradidático todo em feltro e 
materiais diversos para que pudessem explorar e não apenas observar.  As crianças puderam tocar, apertar e 
sentir as texturas presentes no livro.  Demonstraram interesse e encanto pelo material oferecido, pois as diversas 
textura e formas eram novidades para elas. Com base nas descobertas que fizeram no dia anterior, e do interesse 
que demonstraram ao terem contato com a releitura do paradidático, indagamos no segundo dia se elas sabiam o 
que era jogo de tangram, a maioria não sabia e nunca haviam tido contato com esse material, então foi passado um 
vídeo contando a origem do tangram. Iniciamos o trabalho com as formas e suas diferenciações, quantidade de 
peças, representação numérica e a oralidade.  Depois de questionadas, as crianças foram divididas em 6 grupos de 
4, em cada mesa foi estendida um painel com as peças, para que eles pudessem manuseá-las contando e 
montando os animais. No inicio as crianças demonstraram dificuldades para montar os animais, tendo que fazer as 
assimilações do concreto com o material exposto na lousa, nesse momento aconteceu discussões, possibilitando 
raciocínio lógico, solução de problema e trabalho em equipe. Conforme foram surgindo os desafios eles foram 
conversando e resolvendo, assim o trabalho foi realizado com entusiasmo e partilha, pois precisavam uns dos 
outros para concluir a montagem do animal, com as figuras geométricas do Tangram. 

 
Conclusão 
O projeto foi realizado com sucesso nas duas escolas, trazendo bons resultados. Tendo como diferença a 
quantidade de dias em sua execução e alguns recursos como o livro paradidático individual (apresentado na escola 
A). Apesar dessas diferenças podemos concluir que a reação e o envolvimento das crianças com as atividades 
propostas foram bem semelhantes, ambas demonstraram interesse e curiosidade, trabalho com o raciocínio lógico, 
solução de problemas e trabalho em equipe de uma forma lúdica e prazerosa. Todos conseguiram demonstrar 
crescimento, desenvolvimento em suas habilidades e aprendizagens, mostrando que é possível trabalhar com 
pouco ou com muito, quando se há empenho e criatividade os obstáculos de se interessar pela matemática, as 
lendas de dificuldades e os traumas podem ficar para trás. As crianças desenvolveram aquilo que esperávamos 
que desenvolvessem, foi gratificante notar que o esforço do grupo e o trabalho em conjunto proporcionaram tanto a 
um grupo mais favorecido de alunos quanto a outro (escolas A e B), o mesmo conhecimento e o mesmo prazer na 
aprendizagem da matemática. O trabalho para a realização foi inevitável, todas deixaram seus afazeres como mãe, 
esposa, filha para dedicar-se o máximo para a execução do projeto piloto, cada ideia, sugestão e conquistas nos 
serviram de bagagem para as novas experiências que estavam a nossa espera. Foi necessária a desconstrução de 
um conhecimento antigo, para a construção de novos olhares com base no respeito e em ouvir a opinião do grupo. 
Os conhecimentos desenvolvidos pelas crianças com a execução do projeto, mesmo que tenha sido em curto 
prazo, foi exatamente a mesma experiência que tivemos ao desenvolvê-lo como um grupo. O envolvimento com a 
atividade proposta, demonstração de interesse, levantamento de hipóteses e curiosidade, o raciocínio lógico, 
solução de problemas e trabalho em equipe de uma forma lúdica, criativa e prazerosa.  Este trabalho exigiu de nós 
criatividade e maior dedicação, entretanto nos favoreceu com relação ao conhecimento desenvolvido e 
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experiências adquiridas. A motivação que foi apresentada a nós pelas crianças e seus olhares curiosos e ansiosos 
para realizarem descobertas, foi exatamente o que nos motivou a chegarmos aqui e a darmos continuidade ao que 
iniciamos. Uma matemática sem tabus, com mais lúdico e menos teorias. 
 
Palavras-chave: paradidático, animais, matemática  
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Introdução 
O governo eletrônico no Brasil está em processo de crescimento, principalmente visando as plataformas onde estas 
ainda se encontram simples com apenas processos informacionais. Atualmente órgãos como CGI.org (Comitê 
Gestor da Internet no Brasil), IPEA, W3C Brasil, CETIC, NIC entre outros estudam e analisam iniciativas para que 
se inicie a participação ativa dos cidadãos, havendo um crescente espaço para melhorias na utilização. Visando 
estudos feitos pelo (CGI.org, 2013), a utilização de algumas plataformas de comunicação em relação aos cidadãos 
tem melhorado, sendo importante ouvir mais a população proporcionando um feedback favorável a administração 
pública melhorando a qualidade da prestação de serviços através de plataformas online como uma forma mais 
rápida, segura e confiável conseguindo maior praticidade a participação ativa cidadã.  A intensiva adoção das 
tecnologias da informação e comunicação (TIC) por parte dos órgãos governamentais está fortemente apoiada na 
estruturação dos programas de governo eletrônico (e-Gov), que surgem com o objetivo de fomentar a 
modernização da administração pública. É cada vez mais difundida entre os gestores públicos a percepção de que 
essas políticas públicas podem gerar impactos positivos nas dimensões econômica, social e política e favorecer o 
melhor desempenho da máquina governamental e maior interação entre o setor público e a sociedade 
(CETIC,2013).  Segundo a revista Serpro (2004) o Brasil vem sendo um dos países que estão investindo em portais 
de governo eletrônico, muitos são os canais de comunicação trazendo o governo para junto da sociedade através 
da internet, mais se colocado em comparação com países já em desenvolvimento,  que estão a anos na utilização 
deste canal,  tendo a TI em prol a crescimento do país, o Brasil ainda tem  um reduzido acesso a este meio 
computacional com conectividade a internet e a falta de conhecimento dos cidadãos sobre as estruturas 
governamentais, este cenário de eficácia, eficiência, comodidade e agilidade passa a ser preocupante um desafio 
para o governo brasileiro a ser superado nos dias atuais. No cenário brasileiro, a implementação de programas de 
e-Gov tem avançado em todos os níveis de governo e em todas as esferas dos poderes Executivo, Legislativo, 
Judiciário e Ministério Público. No entanto, apesar do seu grande potencial, nem todos os órgãos públicos no Brasil 
conseguem usufruir dessas oportunidades da mesma forma (CETIC,2013). “De igual maneira, os impactos das 
novas tecnologias digitais na economia globalizada e o surgimento de redes que interligam indivíduos e 
organizações também são forças que levam os governos a atuarem segundo um novo paradigma de gestão”. 
(CETIC,2013). Nas áreas em que o Brasil concedeu prioridade política recursos econômicos suficientes, conseguiu 
chegar a líder mundial. Exemplos são as eleições eletrônicas, Sistema Brasileiro de Pagamentos e a Receita 
Federal, com declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas (IRPF, IRPJ respectivamente) 
entregues pela internet. Também conseguiu grandes avanços nas áreas de compras eletrônicas, educação a 
distância e informatização do legislativo. (CHAHIN; CUNHA; KNIGHT; PINTO, 2004, p.XVII). Para o avanço em 
regiões que possibilite um acesso satisfatório na transparência das suas informações, visando o alavancar do 
governo sobre o e-gov, o investimento em canais de ouvidorias, transparência do governo informando a população 
da utilização do dinheiro público, sistema frente as eleições como mecanismo utilizando plataformas online, 
melhoraria e muito as prestações de serviços simplificando estes processos. Este artigo tem como objetivo abordar 
teóricos conceituais visando a importância em se utilizar plataformas de comunicação entre o governo e população 
para um maior retorno, fazendo uso de diferentes autores de tecnologia da informação e comunicação, históricos e 
processos de desenvolvimento, que discutem no investir em meios tecnológicos para inovações governamentais, 
destacando os desafios brasileiros e suas políticas públicas, sendo de relevância para a área de pesquisa estudada 
como fatores de planejamento e desenvolvimento regional. O artigo está estruturado da seguinte forma o 
referencial teórico que abordará Governo Eletrônico no Brasil e o desenvolvimento. Em seguida práticas inovadoras 
no setor público sustentadas pelas TIC’s e inovações destacando algumas plataformas de auxílio ao 
desenvolvimento. Em seguida será demonstrada a metodologia utilizada para a elaboração deste artigo e na 
sequência os resultados da pesquisa com a discussão dos debates e ações de Implantação do E-Gov no Brasil 
para o processo de desenvolvimento e apresentadas ao fim as conclusões. 
 

Objetivo 
O objetivo  apresentar o governo eletrônico no Brasil para fins de transparência e participação, tendo como método 
de pesquisa  um levantamento exploratório através de dados oficiais cedidos pelo CGI, CETIC, NIC e alguns órgão 
sobre a importância do incentivo e acesso dos cidadãos ao serviço público por meio da tecnologia e canais de 
comunicação, apresentando como resultados gráficos e analises destacando um Brasil ainda em progresso, 
visando a utilização do governo eletrônico, onde este está em fase de maturidade tendo uma grande significância 
em relação a transparência e participação do cidadão para o progresso do país. 
 

Metodologia 
A pesquisa possui caráter exploratório, no qual foi realizado por meio de levantamento bibliográfico dos órgãos CGI 
(Comitê Gestor de Internet), CETIC (Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação), 
NIC (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR), RFB (Receita Federal do Brasil) , trazendo como 
resultado uma análise do governo eletrônico e como o mesmo está sendo implantado no Brasil, para que haja 
prestação de serviços, transparência e participação cidadã. A pesquisa foi dividida em duas etapas: No primeiro 
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momento a análise dos dados cedidos pelos órgãos acima citados através de gráficos apresentando métricas e 
informações sobre o egov. E no segundo momento, discussão dos dados selecionados. Analisando os dados e 
informações cedidas por estes órgãos do objeto de pesquisa, prosseguimos para os resultados e discussões. 

 
Resultado 
De acordo com o contexto descrito neste artigo o governo eletrônico vem desde 2000, no Brasil tomando 
proporções positivas de melhoria, visando tanto o caráter de participação, como de transparência dos dados, vale 
ressaltar que o Brasil deve dar ainda um grande passo para que englobe o nível de utilização e divulgação para 
todos os tipos de classes, podendo este ter acesso a informações de uma maneira mais rápida com eficiência e 
segurança. Salientando também que o Brasil deve-se investir tanto em TIC’s e treinamentos quanto na própria 
inclusão digital, para que os cidadãos, empresas e academias manipulem estes dados e consigam ter uma 
participação mais ativa, tornando este processo rotineiro na vida de cada cidadão brasileiro. Como resultado a ser 
observado a CETIC em 2007 forneceu dados que apontam módulos sobre Governo Eletrônico da TIC’s Domicílios 
que merecendo destaque o aumento de internautas que usam o governo eletrônico uma base de 54% para 71% em 
um intervalo de 2005 a 2007, ao qual vários serviços foram disponibilizados a fim de melhorar a participação do 
cidadão para uma gestão pública eficaz.  Com o aumento da utilização destes canais de comunicação e acesso a 
dados o governo brasileiro nestes últimos anos tem dado maior atenção a melhorias continuas fazendo com que o 
governo eletrônico se torne realmente uma ferramenta TIC de novas formas de relacionamento da Administração 
Pública para com a sociedade visando prestação de serviços sem a necessidade da presença física. Ainda em 
2007 o órgão CETIC, também analisou os serviços oferecidos na época, quais gostaria de utilizar e qual o motivo 
para não se utilizar e analisou-se que os serviços mais utilizados pela população no que se concerne ao governo 
eletrônico na prestação de serviços é a “consulta ao CPF”, atividade exercida por 59% das pessoas que utilizam a 
rede para se comunicar com órgãos públicos. No fator de serviços enfatiza-se que deveria conter (ano 2007), os 
requisitos de efetuar inscrição em concursos públicos, com 44% das menções, em seguida à busca de informação 
do direito ao trabalhador, destacam-se outros que evidenciam a necessidade de se ter uma plataforma totalmente 
integrado aos demais órgão governamentais para uma gestão pública democrática e participativa. E há aqueles que 
não utilizaram serviços de governo eletrônico (em 2007), pelo motivo de preferirem o contato pessoal (49%). 
Segundo (FREIRE; STABILE,2013), visando a participação eletrônica no âmbito OGP (Parceria para Governo 
abeto), “o 1º Plano de Ação dos países que o apresentaram (47 no total) foi examinado. Ao longo deste trabalho, 
percebeu-se que muitos países apresentavam compromissos que detalhavam inúmeras ações a serem realizadas”, 
visto que foram classificados em 10 eixo de acordo com os autores, analise feita e publicada no livro TI Pesquisa 
sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC Governo Eletrônico 2013, destaca-se: 1. 
Transparência pública: ações que fomentam a transparência ativa3; 2. Modernização e eficiência governamental: 
ações que pretendem tornar as atividades estatais e seus processos internos mais céleres e modernos numa 
perspectiva government-to-government4;3. Participação social: ações que tratam da participação presencial (off-
line), eletrônica (on-line), da regulamentação e aperfeiçoamento desses processos e das instituições que 
coordenam e fomentam tais mecanismos; 4. Melhoria dos serviços públicos: ações que englobam a dimensão 
government-to-citizen5, como as políticas e serviços ofertados à sociedade; 5. Acesso à informação: ações de 
transparência passiva6 e regulamentação de Leis de Acesso à Informação e processos a ela relacionados; 6. 
Integridade pública e prevenção da corrupção: ações cujo objetivo é regulamentar, gerenciar e promover a 
integridade pública e a redução do risco de ocorrência de atitudes que violam princípios éticos e legais; 7. 
Integridade no setor privado e indústrias extrativistas: ações similares ao eixo anterior, mas de aplicação exclusiva 
ao setor privado, além de englobar iniciativas específicas para indústrias da área extrativista. 8. Dados abertos: 
ações que visam melhorar a abertura, gestão e divulgação de dados em formato aberto; 9. Licitações, contratos e 
compras públicas: ações de criação de sistemas de compras e da modernização desses processos; 10. Poderes 
Judiciário e Legislativo: ações que tratam de temas de competência, no Brasil, desses poderes, como a aprovação 
de leis e a modernização do processo judicial. Observa-se que os autores estudados nesta pesquisa, demonstram 
que os 47 países analisados demonstram a aplicação de ações do e-gov, apresentando uma preocupação em 
ascender este meio. Portanto vale enfatizar que melhorias estão sendo feitas, para que o governo eletrônico venha 
a ser um dos meios que propicie não só a aquisição de serviços, mais também uma ferramenta ao qual o governo 
consiga ter um autogerenciamento em sua administração pública, dos dados e da sociedade do seu país, trazendo 
melhorias e qualidade de vida para a população e principalmente fator chave para o alavancar da economia do 
país. 

Conclusão 
Conclui-se que o governo eletrônico ainda está em processo de adaptação mais observa-se que o Brasil está a 
aderir ao desafio e perspectivas de melhorias no projeto e-gov. Trabalhando nos processos de transparência 
disponibilizando informações e qualidade na mesma, estes processos podem ser observados na e-participação 
propiciando canais de comunicação e trazendo a população e o governo para a rede,  gestão e governança da TIC 
visando maturidade, e-serviços alocando o cidadão no centro dos processos e aderindo aos avanços tecnológicos 
como o uso dos dispositivos moveis, destaca-se também a infraestrutura que é um desafio de quantidade e 
qualidade integrando os cidadão aos processos e ao serviço, usuário na internet barreira de conectividade, 
comunicação e educação no uso e a exclusão fator ainda enfrentado no Brasil devido ao déficit de infraestrutura e 
tecnologia. Portanto o artigo demonstrou a visão da Participação e Transparência: Uma Perspectiva do Programa 
Governo Eletrônico Brasileiro, retomando em análise dos autores (CHAHIN; CUNHA; KNIGHT; PINTO, 2004, p. 
103), “ Há um vasto caminho a ser percorrido[..] o desenvolvimento nessa direção implica considerável 
transformação nos mecanismos de relacionamento do cidadão com o governo, comtemplando em especial o amplo 
acesso às informações, a agilidade de prazos, com a possibilidade de prestação instantânea do serviço, a 
eliminação ou a redução da necessidade de deslocamento físico e a disponibilidade do serviço em tempo real, 
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ininterruptamente. Segundo Behn (1998) há pontos cruciais em uma sociedade em rede, onde a ideia da economia 
é um bem não rival podendo ser apropriado por outra, por ser intangível ou imaterial substituindo insumos de 
energias por insumos da informação abrindo oportunidades historicamente singulares. 
 

Palavras-chave: Governo Eletrônico.Tecnologia de Informação e Comunicação.Políticas Públicas.  
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PROJETO VAMOS ÀS COMPRAS (?) EDUCAÇÃO FINANCEIRA A PARTIR DE UM 
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Introdução 
Os baixos níveis apresentados em avaliações de matemática de larga escala realizadas em nosso país nos últimos 
anos revelam que há algum problema na assimilação de seus conteúdos por parte dos alunos que cursam toda a 
educação básica brasileira. Apesar dos resultados dos alunos que cursam os anos escolares medidos pelo Saresp 
(Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) terem melhorado em 2014, Victor Vieira, 
em matéria publicada no jornal Estadão de fevereiro de 2015 publicou que apenas a matemática ficou abaixo do 
nível considerado adequado segundo os patamares avaliativos do Saresp. A Matemática está presente em nosso 
dia a dia, desde muito cedo, mesmo quando pequenos a utilizamos sem nem ao menos conhecermos seus 
conceitos, como por exemplo, ao pegar uma sacola para colocar algum brinquedo, precisamos da noção espacial 
para prever que aquele brinquedo caberá ou não dentro daquela sacola, ou quando não se tem ainda essa noção, 
a partir da tentativa. Com o passar do tempo essa habilidade será desenvolvida e assim também acontecerá 
quando, dentre vários outros exemplos, tivermos um número de balas para serem divididas para um grupo de 
amigos ou em várias outras situações corriqueiras de nosso cotidiano, quando recorreremos à matemática para 
solucionarmos nossos problemas. A matemática não foi descoberta e utilizada na sociedade moderna e sim há 
muitos séculos atrás, partindo das necessidades de nossos antepassados de contar e medir. As origens da 
matemática perdem-se no tempo. Os mais antigos registos matemáticos de que se tem conhecimento datam de 
2400 a.C. Progressivamente, o homem foi reflectindo acerca do que se sabia e do que se queria saber. Algumas 
tribos apenas conheciam o "um", "dois" e "muitos". Os seus problemas do quotidiano, como a contagem e a medida 
de comprimentos e de áreas, sugeriram a invenção de conceitos cada vez mais perfeitos (CARLOS, 2015). 
Observando esse aspecto histórico da matemática e a sua importância desde os povos primitivos, refletimos sobre 
as dificuldades apresentadas nas escolas, acerca da aprendizagem dessa matéria. Vimos que alguns conceitos 
matemáticos como o raciocínio lógico, noção espacial e contagens podem ser aprendidos antes mesmo do contato 
da criança na escola, através de uma necessidade social, quando em um convívio cultural necessitam utilizar esses 
saberes.  Porém, mesmo o indivíduo chegando à escola com todos esses seus saberes prévios, muitos apresentam 
grandes dificuldades em aplicar seus conhecimentos à maneira imposta pelo currículo escolar e ampliar o que já 
sabe. Acerca desta situação, analisamos as afirmações de Parra O mundo atual é rapidamente mutável, a escola 
como os educadores devem estar em contínuo estado de alerta para adaptar-se ao ensino, seja em conteúdos 
como a metodologia, a evolução dessas mudanças que afetam tantas condições materiais de vida como do espírito 
com que os indivíduos se adaptam a tais mudanças. Em caso contrário, se a escola e os educadores descuidarem 
e se manterem estáticos ou com movimento vagaroso em comparação com a velocidade externa, origina-se um 
afastamento entre a escola e a realidade ambiental, que faz com que os alunos se sintam pouco atraídos pelas 
atividades de aula e busquem adquirir por meio de uma educação informal os conhecimentos que consideram 
necessários para compreender a sua maneira no mundo externo. PARRA (1993, p. 11). Através das afirmações de 
Parra, 1993 podemos dizer que os professores de hoje, devem ser criativos e inovadores, proporcionando 
momentos de aprendizagens motivadoras, que faça o aluno adquirir tais conhecimentos de forma lúdica, 
significativa e prazerosa. E para contribuir com esse trabalho os professores podem contar com os livros 
Paradidáticos. Veremos uma definição de livros paradidáticos, segundo Munakata, em sua tese de doutorado: 
Livros paradidáticos talvez sejam isso: livros que, sem apresentar características próprias dos didáticos (seriação, 
conteúdo segundo um currículo oficial ou não etc.), são adotados no processo de ensino e aprendizagem nas 
escolas, seja como material de consulta do professor, seja como material de pesquisa e de apoio às atividades do 
educando [...] Em suma, o que define os livros paradidáticos é o seu uso como material que complementa (ou 
mesmo substitui) os livros didáticos. Tal complementação (ou substituição) passa a ser considerada como 
desejável, na medida em que se imagina que os livros didáticos por si sejam insuficientes ou até mesmo nocivos. 
MUNAKATA, 1997, p.101. Os livros paradidáticos contribuem para aprendizagem em sala de aula, e como 
professoras afirmamos que muitas vezes são mais motivadores do que os tradicionais livros didáticos. 
 

Objetivo 
Investigar a importância do trabalho com o livro paradidático na disciplina da matemática de uma forma lúdica. 
Refletir sobre os incentivos midiáticos sociais ao consumismo; introduzir conceitos relacionados à educação 
financeira aos alunos com um formato lúdico; 
 

Metodologia 
Essa pesquisa teve como abordagem o método de pesquisa qualitativo/quantitativo, pois se iniciou com uma busca 
por entendimento das características individuais dos alunos relacionadas aos conteúdos ministrados nas diferentes 
etapas do projeto e será finalizado com comparações das notas obtidas nas avaliações matemáticas realizadas 
antes e após a proposta em questão. O projeto teve como sujeitos 36 alunos de nove a dez anos de idade que 
cursam o quarto ano do primeiro ciclo do ensino Fundamental de uma escola estadual da Zona Sul do Estado de 
São Paulo e o livro paradidático utilizado foi o livro de Reinaldo Domingos intitulado “O menino do dinheiro” 
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Resultado 
O projeto “Vamos às compras (?). Educação financeira à partir de um livro paradidático ” foi iniciado em oito de 
setembro de 2015 com a proposta de que os alunos realizassem compras fictícias com imagens de brinquedos 
recortadas de panfletos de lojas ou impressas de sites de lojas de brinquedos; todas essas imagens possuíam seus 
respectivos valores. Expostas no fundo da sala, postas em cima de carteiras enfileiradas, os alunos iam realizar 
suas “compras” assim que eram chamados. Alguns se inquietavam quando observavam que algum colega já havia 
comprado o brinquedo que desejavam, mas rapidamente substituíam por outro. Assim que voltavam para os seus 
lugares, eles organizavam as compras colando-as em uma folha de sulfite que já haviam recebido e realizavam os 
cálculos para descobrirem o valor total de suas compras. Finalizada essa etapa, eles entregaram suas atividades e 
a aula prosseguiu com as demais tarefas da rotina do dia. As informações referentes aos gastos dos alunos (caso 
todas aquelas compras tivessem sido reais) foram organizadas em uma tabela e em um gráfico para facilitar a 
visualização (tanto dos gastos individuais quanto do gasto geral da sala), e apresentados no dia seguinte (nove de 
setembro). Os alunos ficaram impressionados com o valor total das compras (R$12.492,08). Se questionavam 
sobre como seria possível que a compra de brinquedos pudesse ser tão alta. E logo passaram a discutir sobre 
quem havia realizado a compra mais cara e a mais barata. No debate conversamos sobre a importância de gastar 
com coisas importantes para a vida, pois valores tão altos não poderiam ser destinados apenas para a compra de 
brinquedos e que ali mesmo na escola uma quantia equivalente àquela poderia ser gasta com a compra de 
melhores mobiliários, livros, tintas diversificadas, impressoras, computadores e até mesmo massinha de modelar 
entrou na conversa, porque a algumas semanas eles haviam sido elogiados por funcionários e visitantes da escola 
em uma feira com mostra de trabalhos diversos relacionados à cultura brasileira que havia sido realizada e por 
termos escolhido a arte popular como tema, eles produziram diversas modelagens com a massinha que ficaram 
realmente incríveis. Nesse debate buscou-se conscientizá-los sobre o quanto somos bombardeados diariamente 
através dos diferentes tipos de mídias a sermos consumistas e adquirirmos produtos que muitas vezes não 
necessitávamos. No dia seguinte, dez de setembro, foi iniciada a leitura do livro “O menino do dinheiro” de autoria 
de Reinaldo Domingos. Foram lidos dois capítulos, que os alunos acompanharam com bastante atenção. Finalizada 
a leitura, os alunos foram questionados sobre o que haviam aprendido com aquela leitura. Surgiram várias ideias e 
resumimos em duas frases as lições aprendidas (uma para cada capítulo). Os dias que se seguiram tiveram a 
mesma proposta, a cada dia liam-se dois ou três capítulos e se finalizava o momento com reflexões sobre o 
conteúdo do capítulo. Foi interessante notar que as resoluções dos exercícios de matemática posteriores às leituras 
eram repletas de reflexões que remetiam às leituras. O “menino do dinheiro” parecia ser mais um colega da classe. 
No dia seguinte, vinte e cinco de setembro, os alunos receberam a proposta de elaborarem um texto coletivo sobre 
todo o conteúdo aprendido na história (que agora era sabido ser real). Finalizado o texto, os alunos receberam a 
proposta de trazer, na segunda feira, encartes de supermercado para a realização de uma atividade em sala. No 
dia 28 (vinte e oito) de setembro, vários alunos haviam levado os encartes e a atividade foi iniciada com a 
explicação de que montaríamos uma “cesta básica fictícia” com a colagem de todos os produtos que fariam parte 
da cesta e a soma do valor total que seria gasto. Ao selecionarem os produtos eles iniciavam discussões entre eles, 
já que estavam divididos em grupo, e se ouvia muito as frases: “Não, isso não é tão importante, uma família não 
precisa mesmo desse produto. E além disso, é muito caro, vamos escolher outro.”  Para finalizar esta proposta de 
trabalho com o livro didático, foi sugerido um debate, no dia 30 de setembro, intitulado “Consumismo: o que é de 
fato importante? ” e após as discussões os alunos planejaram coletivamente a elaboração de um cartaz, 
escolhendo para este fim quais seriam os alunos eleitos para as escritas, ilustrações e colagens. Nesse momento 
eles reconheciam as habilidades de cada um deles e buscavam explorá-las. Foi um trabalho em grupo bastante 
produtivo. O cartaz ficou exposto em um painel próximo à secretaria da escola destinado para exposições de todos 
os trabalhos realizados na escola. 
 

Conclusão 
Foi interessante notar o quanto pode se tornar rico um projeto que parta de algo que poderia ter sido apenas mais 
um livro lido ocasionalmente. A leitura diária no início das aulas já era uma rotina da classe. Todos já sabiam que o 
dia letivo era iniciado com essa leitura, mas esse projeto mostrou o quanto é realmente possível transformar algo 
rotineiro em uma grande novidade. A busca por uma “pílula” que despertasse um sentido às discussões que se 
fariam nas leituras foi bastante eficaz. Propor que fossem “às compras” e comprassem brinquedos, que são o alvo 
do desejo de toda criança possibilitou cativá-los e chamar a atenção de todos. Essa proposta mostrou o quanto 
contextualizar um assunto é extremamente importante para ampliar e melhorar o trabalho com qualquer atividade 
escolar. A leitura do livro em questão não teria sido tão eficaz se os alunos não estivessem adaptados à leitura de 
livros mais extensos. Livros como “Bisa Bia, bisa Bel” de Ana Maria Machado, “Marcelo, marmelo, martelo” de Ruth 
Rocha, “Os problemas da família Gorgonzola” de Eva Furnari e tantos outros já haviam feito parte do repertório das 
leituras diárias da classe e permitiram a familiaridade com a paciência e a ansiedade tão comum aos leitores 
assíduos, que precisam interromper a leitura e esperar pelo próximo contato com o livro lido no momento. Por mais 
que o intuito da leitura no início da aula seja o de gerar o interesse pela leitura e o prazer de ler, as crianças 
costumam trazer seus personagens para a sua realidade, suas conversas e brincadeiras passam a ser “recheadas” 
pelos enredos das histórias conhecidas desses momentos, o que favorece a proposta de um projeto que auxilie no 
desempenho de qualquer disciplina escolar. O trabalho com um livro paradidático passa a ser rico por essas e 
tantas outras razões.  Por mais complexos que podem ser os conceitos de educação financeira, consumismo e 
compra consciente, este projeto mostrou o quanto qualquer assunto pode ser tratado com as crianças desde que a 
linguagem empregada seja a mais simplificada possível. O trabalho com um livro paradidático pode realmente ser 
uma excelente alternativa para tornar conteúdos matemáticos mais prazerosos, simples e possíveis livrando essa 
disciplina de ser considerada tão aterrorizante. 
 
Palavras-chave: paradidático, matemática, lúdico 
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REELEITURA DO PARADIDÁTICO PATINHO FEIO - A IMAGEM REFLETIDA NO 
LAGO 

 
Jaqueline Rodrigues Mendes; Cleia Goes Caetano de Barros; Rosana Barreto Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 

 
Introdução 
O ensino de matemática, ao longo do tempo foi realizado de forma abstrata e descontextualizada e até hoje, um 
quadro de inúmeras dificuldades tem sido gerado. Quando o professor sai da zona de conforto e se utiliza da 
ferramenta de unir a história com o lúdico a aprendizagem tornar mais prazerosa e eficaz. O aluno passa enxergar 
a matemática, não como um terror, mais como possibilidade possível, divertida e curiosa. Muito se tem discutido 
sobre a importância da leitura e da escrita em aulas de matemática para o desenvolvimento do pensamento crítico-
reflexivo, da confiança e da motivação dos alunos em aprender matemática. Propor um trabalho com livro 
paradidático não é simples, é necessário que tanto os alunos como os professores estejam envolvidos no processo 
de ensino aprendizagem, pois exige de ambos disponibilidade e que saiam da zona de conforto (SKOVSMOSE, 
2000) e passem a trabalhar de forma investigativa, adequando qual o melhor paradidático para se trabalhar aquele 
conteúdo. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96(LDB) em seu artigo 32, inciso I, aponta a grande necessidade de 
trabalhar com leitura, escrita e interpretação de textos na Educação Básica, com o intuito do desenvolvimento da 
capacidade de aprender, devendo se voltar para a construção de futuros leitores competentes, desenvolvendo um 
trabalho interdisciplinar, estimulando o aluno a ser sujeito do seu próprio aprendizado. Quando os professores são 
questionados sobre o uso do paradidático reconhecem seu valor, contudo poucos se apropriam dessa ferramenta 
de trabalho, quer por comodismo ou despreparo. 

 
Objetivo 
Investigar a utilização do paradidático na disciplina de matemática de uma forma lúdica. Instigar os alunos a refletir, 
raciocinar e tirar suas próprias conclusões frente as situações problemas propostas pela leitura do livro 
paradidático. Propor atividades lúdicas que possibilitem ao aluno enxergar através da leitura e interpretação do 
paradidático, a matemática como algo divertido e prazeroso. 
 

Metodologia 
Essa pesquisa tem como abordagem qualitativa e quantitativa, tendo como sujeito 30 alunos da educação infantil 
na faixa etária de 10 anos de uma escola particular da zona sul de São Paulo. Para fugir dos conceitos tradicionais 
de ensino da matemática que é baseado somente na fala do professor, propomos um trabalho paralelo com livro 
paradidático, com atividades diferenciadas e prazerosas. O paradidático escolhido para fazer a releitura foi o 
“Patinho Feio”, do autor Hans Christian Andersen.  A proposta inicial foi de planejarmos uma aula utilizando o livro 
paradidático, visando possibilitar aos alunos a percepção dos conceitos matemáticos dentro da historinha 
estimulando-os, a relacionar a história com o conteúdo, contribuindo assim, para o desenvolvimento da 
aprendizagem. Propor um trabalho com livro paradidático não é simples, é necessário que tanto os alunos como os 
professores estejam envolvidos no processo de ensino aprendizagem, pois exige de ambos disponibilidade e que 
saiam da zona de conforto (SKOVSMOSE, 2000) e passem a trabalhar de forma investigativa, adequando qual o 
melhor paradidático para se trabalhar aquele conteúdo. 
 

Resultado 
Durante a semana faremos uma enquete saber quais dos alunos possui pato ou Cisne em casa. Entraremos em 
contato com os pais e faremos uma surpresa aos alunos trazendo um pato ou cisne para a sala de aula. 
Enviaremos também um bilhete solicitando que cada aluno traga um ovo e num recipiente ½ copo de vinagre para 
a experiência de ciência: Ovo se transforma em borracha. Atenção! Concentração! Jornal Cisne Entrada das alunas 
ao som da Música “Lá vem o Pato” com chapéus interessantes e as roupas com as cores das penas dos patos: 
Entram na sala de aula, para apresentar o Jornal Cisne. Pauta: Curiosidades sobre patos e cisnes uma história de 
amor entre as aves, introduzindo a história do patinho feio. Recursos: Imagens e sons de patos, cisnes, vuvuzela, 
ovos, participação dos alunos - sala em círculo. Música de abertura: Lá vem o Pato.  Foi entregue com 
antecedência algumas curiosidades sobre patos e os alunos irão responder e a professora introduzirá os conceitos 
matemáticos. Cada pata bota em média choca 100 ovos por ano na primavera. Os patos selvagens só andam em 
bandos e voam com uma formação V.  Chegam a viver 15 anos. O som que o Pato faz chama-se Grasnar. Com 
bicos fortes, alimentam-se de ervas, raízes, caracóis, insetos, pequenos peixes e plantas aquáticas. Uma 
curiosidade é que o “quack” dos patos não tem eco e nenhum cientista sabe o porquê. O pato adulto pode ter 58 
cm de comprimento e 95 cm de envergadura e mais pesar 6 quilos. Medir tamanho usando fita métrica na sala de 
aula.  As patas botam os ovos entre 7 e 14 ovos e os chocam por um período que varia entre 25 e 35 dias, de 
acordo com a subfamília das aves. Assim que nascem os patinhos, a pata esfrega a gordura de suas penas na 
penugem dos patinhos, que ainda não produzem essa substância. Estratégia para trabalhar informações sobre 
cisnes e conceitos matemáticos. Entregamos para cada aluno uma informação sobre os Cisnes. Ao comando 
tiveram 1 minuto para ler com os olhos a curiosidade e obedecer aos comandos: esquerda, direita, frente, traz, 
perto e longe.  Após todos terem feito a troca e conhecerem as curiosidades sobre os Cisnes, lerão a sua 
curiosidade ou falar o que entenderam. Nos ninhos que constroem são chocados de 3 a 8 ovos. Ficam juntos com 
seu parceiro para o resto da vida. Há registros de cisnes que chegaram aos 100 anos de idade. O ninho dos cisnes 
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fica geralmente perto d'água, na terra ou na lama, mas também é feito às vezes em ocos de árvore e até em 
buracos de pedra. Reconhecer tipos de conjuntos; identificar o número de elementos dos conjuntos; Material: 
Entregar para cada grupo entre 10 a 15 figurinhas e folhas em quantidade necessária sobre a mesa do professor. 
Formar grupos de 3 alunos e a professora orienta que é preciso colar 12 figurinhas em várias folhas, cada folha tem 
de ter a mesma quantidade de figurinhas. Deverão discutir para saber quantas folhas vão precisar. Quanto tiverem 
decidido, um aluno vem até a mesa do professor e pedi as folhas. Dica: Vocês podem pedir só cinco folhas. Essa 
informação os instigará a refletir e chegar a uma solução. Atividade 3. Objetivo: Em dupla solucionar as situações 
problemas interagindo em dupla. Desafio I Os patos achavam que o patinho que nasceu por último era muito feio, 
por isso começaram a desprezá-lo. As outras aves achavam que ele era diferente e desajeitado. Viviam com o 
patinho feio alguns animais: ½ dúzia de galinhas menos uma; um quarteirão de pintos menos cinco; 2 cães e um 
gato; Quantas aves vivem na floresta? Quantos animais de pelo? Desafio II Numa tarde de verão estava Dona 
Cisne, no seu ninho e chocar cinco ovinhos. Esperava pacientemente que nascesse seus filhinhos. Quantas meia 
dúzia de ovos chocavam? Quantos ovinhos faltavam para meia dúzia? Desafio III No jardim da D. Cisne 
apareceram 26 abelhinhas e elas tinham 6 perninhas cada uma. Qual o total de perninhas das abelhas juntas? (A) 
152; (B) 146 (C) 136; (D) 156; (E) 162. Desafio IV D. Cisne tem 48 minhocas e quer dividir igualmente entre seus 3 
amiguinhos patos. Com quantas minhocas cada amiguinho da D. Cisne vai ficar? 

 
Conclusão 
Concluímos que um olhar diferenciado sobre o livro Paradidático de Matemática promove uma reflexão sobre nossa 
prática educacional e nos adverte da necessidade de sair do comodismo e do elementar e promover aulas mais 
prazerosas e interessantes, utilizando essa importante ferramenta para o processo de ensino/aprendizagem. O 
educador precisa aproveitar da situação do cotidiano para ensinar os números. KAMII (1987) “afirma que a 
quantificação faz parte do nosso dia a dia e no trabalho com as crianças, deve acontecer de maneira natural: Nos 
afazeres domésticos e tarefas designadas para a criança em sala de aula, ela internalizará conceitos matemáticos 
como: divisão, composição aditiva, quantificação numérica, raciocínio amplo e comparação de quantidades”. 
Chegamos à conclusão que, se desde muito cedo a criança entra em contato com os conceitos matemáticos, é 
fundamental que os educadores promovam atividades lúdicas que possibilitem ao aluno enxergar através da leitura 
e interpretação do paradidático, a matemática como algo divertido e prazeroso. Foi o que presenciamos na sala de 
aula, no dia da apresentação. Todos os alunos estavam entusiasmados e participaram ativamente das atividades e 
percebemos que os conceitos matemáticos que já tinham internalizados, vieram à tona, quando os desafiamos a 
resolver algumas situações problemas em dupla ou trio, assim, aula tornou –se mais proveitosa e alegre. O livro 
paradidático pode ter um papel significativo no processo de aprendizagem, contribuindo para aquisição do 
conhecimento e enriquecimento cultural e pessoal da criança. A maior parte das pessoas da sociedade são 
analfabetos funcionais. Sabem ler, mais não compreendem o que exatamente se pede, mesmo que seja assunto do 
seu interesse. E é nesse aspecto, que entra o trabalho com o livro paradidático. Além de prazeroso e interessante a 
leitura, instiga os alunos a refletir, raciocinar e tirar suas próprias conclusões frente as situações problemas 
propostas pela leitura do livro.  A ideia do livro paradidático não é substituir o didático, mais complementar trazendo 
novas ideias, estratégias, formas diferentes para abordar determinados conteúdos, auxiliando os alunos na 
compreensão dos conteúdos estudados, despertando centros de interesses, possibilitando a interdisciplinaridade 
com outras disciplinas.  Por fim, concluímos que esta experiência foi enriquecedora para os alunos e bem como 
para nós, que estamos envolvidas no processo de ensino aprendizagem. Não estamos aqui por acaso, temos uma 
missão a desempenhar: Instigar nossos alunos a não serem meros refletores do pensamento de outrem, mais 
terem autonomia nas escolhas de cada dia, desenvolvendo a habilidade e competência para refletir sobre coisas a 
que vão além do que foi ensinando em sala de aula, a fim de se tornarem cidadãos que sabem refletir, decidir e 
escolher o melhor para suas vidas.  
Deixamos registrados algumas contribuições que o paradidático para o Ensino Aprendizagem: 
 
Palavras-chave: paradidático, simbolismo, matemática 
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Introdução 
A qualidade de vida (QV), concebida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como a percepção do indivíduo 
sobre sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a 
seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações, tem sido um assunto bastante discutido na atualidade (1). 
Agravos, relacionados à saúde dos professores, têm sido identificados, cada vez mais associados às condições de 
trabalho, que podem contribuir para uma QV desfavorável (2). O padrão alimentar é um dos fatores de risco ou 
proteção para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (3). Dentre os fatores de risco para as DCNT estão 
à atividade física insuficiente, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, o consumo inadequado de frutas e 
hortaliças, o sobrepeso e a obesidade, níveis alterados de pressão arterial e hiperglicemia. Assim, um padrão 
alimentar com predomínio de fatores de risco para as DCNT pode afetar a QV das pessoas (4). 
 

Objetivo 
Relacionar a QV e o consumo alimentar de professores de uma rede privada da zona sul de São Paulo. 
 

Metodologia 
Trata-se de um estudo transversal descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em janeiro de 2015. Foram 
convidados 400 professores do ensino básico, de ambos os sexos, durante uma reunião pedagógica. A amostra foi 
composta por 116 professores que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, 
distribuídos em 13 escolas. Foram excluídos 09 indivíduos que não preencheram completamente o questionário. 
Foi disponibilizado um local adequado para a coleta de dados garantindo a privacidade dos participantes. A QV foi 
avaliada pelo questionário WHOQOL-bref (5) e o consumo alimentar pelo teste “Como está sua alimentação” (6), 
respondidos individualmente. A classe econômica foi avaliada de acordo com o Critério de Classificação Econômica 
Brasil (CCEB) (7). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 
Os resultados foram submetidos ao teste de correlação de Pearson e ao teste de ANOVA one way comparando-se 
os quartis de pontos da alimentação com a QV. Foram considerados significantes as diferenças no nível de p < 
0,05. Após a análise dos dados, os participantes receberam devolutiva individual por escrito com a classificação de 
seu estado nutricional e estado geral de QV. 
 

Resultado 
Foram avaliados 107 professores de 13 escolas, com idades entre 23 e 58 anos (38,1 ± 8,7 anos), sendo 83 do 
sexo feminino (78%). Em relação a QV, 16% dos professores foram classificados com baixa ou regular, 64% com 
boa e 20% com muito boa. Quanto à classificação econômica, a maioria (70%) pertence à classe C. O consumo 
alimentar mostrou que 4% alcançaram &#8804; 28 pontos (consumo insatisfatório), 70% totalizaram entre 29 e 42 
pontos (consumo satisfatório) e 26% pontuaram &#8805; 43 pontos (consumo ótimo). Em relação à recomendação 
do Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB) (8), a amostra estudada apresentou baixo consumo de 
frutas/dia (67%), de legumes e verduras/dia (79%) e, de cereais, raízes, tubérculos e massas/dia (84%). A maioria 
mostrou consumo adequado de feijões e leguminosas/dia (62%) e, de carnes ou ovos/dia (53%). A maioria referiu 
retirar a gordura aparente das carnes e a pele do frango (81%). Apenas 13% expressaram consumir peixes duas ou 
mais vezes por semana. Houve consumo inadequado de leite e derivados, pois 70% dos professores não consome 
3 porções/dia.  Predomina o consumo do leite tipo integral (56%). A maioria referiu consumo adequado, ou seja, 
esporádico ou ausente, de frituras, salgadinhos e embutidos (71%) e de doces, biscoitos, refrigerantes e sucos 
industrializados (63%). A maioria relatou usar óleo vegetal para cozinhar os alimentos (96%), não acrescentar sal 
as preparações prontas para consumo (91%), beber no mínimo 6 copos de água ao dia (64%) e, não ter o costume 
de consumir bebidas alcoólicas (98%). Apenas 21,5% responderam ler a informação de rótulos de alimentos.  A 
maioria faz as 3 refeições principais/dia, café (77%), almoço (94%) e jantar (79%) e, praticam atividade física (51%).  
Os escores de alimentação se correlacionaram significantemente com os domínios da QV e com a QV geral: físico 
(p = 0,024), psicológico (p = 0,003), social (p = 0,042), ambiente (p = 0,004) e geral (p = 0,002), indicando fracas 
correlações. Em relação aos quartis de alimentação, quanto maior o escore de alimentação, melhores foram os 
domínios físico (p=0,049), psicológico (p=0,011) e ambiental (p=0,029), mas não em relação ao domínio social 
(p=0,225). Esses domínios agrupados resultaram em uma qualidade de vida geral melhor em função da qualidade 
da alimentação (p=0,009). Múltiplos fatores do trabalho e os hábitos de vida repercutem na saúde docente, 
interferindo na sua QV (10). Professores da rede pública de ensino com maior carga horária semanal e aqueles da 
rede estadual de ensino apresentaram menores índices de QV em todos os domínios investigados (11). Ao analisar 
a percepção das condições de trabalho e a QV de professores de educação básica de Florianópolis, por meio do 
WHOQOL-bref, as dimensões remuneração, benefícios e ambiente físico apresentaram maior insatisfação (2). 
Estudo realizado no município de Bagé (RS) encontrou a maioria dos professores (70%) pertence à classe 
econômica B (12). O resultado da pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas 
Por Inquérito Telefônico (VIGITEL) do Ministério da Saúde, realizado em 2014 (13), apontou que apenas 24,1% da 
população brasileira consome o recomendado de frutas, legumes e verduras (FLV) de acordo com o Guia Alimentar 
para a População Brasileira (GAPB) (8). O GAPB recomenda para um adulto saudável, o consumo de 6 porções/dia 
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de cereais, raízes, tubérculos e massas, sendo os alimentos ricos em carboidratos complexos, de preferência 
integrais (8). A maioria consome diariamente o recomendado pelo GAPB (1 porção/dia) de carnes/ovos (8) e, 
aproximadamente, 1/3 consome acima do recomendado. Gallina et al. (15) mostrou que 59,5% dos professores 
consomem uma porção de carnes/ovos ao dia e 38% consomem no mínimo duas porções deste grupo ao dia. Os 
dados deste estudo sobre o consumo de carnes ou ovos são compatíveis com o padrão alimentar brasileiro (16). A 
prevalência de mais de 10% de não consumo de carnes em relação ao recomendado pelo GAPB (8) e ao padrão 
alimentar brasileiro (16), possivelmente, seja explicada pelo regime alimentar defendido pela crença religiosa em 
comum da amostra, que recomenda entre os princípios de vida saudável evitar o consumo de carnes (bovina, 
frango e peixe), café, chá preto e outras bebidas que contenham cafeína, alimentos refinados e pimenta (17). O 
descarte da gordura aparente das carnes antes de sua preparação reduz a quantidade de gordura saturada e 
colesterol da refeição, cujo consumo excessivo está relacionado a várias DCNT (doenças cardiovasculares, 
diabetes, obesidade e câncer) (8). Resultados do VIGITEL (2013) mostrou que, aproximadamente, 1/3 da 
população adulta declarou ter o hábito de consumir carnes com gordura (3). Os resultados encontrados 
acompanham o perfil de baixo consumo de peixe no país, comparado à recomendação da OMS, que é de 12 
kg/hab/ano (18). No Brasil, a aparente tendência de redução do consumo de leite pela população, é relevante ao 
considerar que a osteoporose é um importante problema de saúde e, os alimentos deste grupo são as principais 
fontes de cálcio da alimentação (8). Como na amostra estudada prevalece a classe econômica C, provavelmente 
por isso, se consome mais o leite integral devido a melhor oferta de preço. Dados do VIGITEL (2013) mostram que 
a frequência de adultos que referem o hábito de consumir leite integral se mostrou elevada em todas as cidades 
estudadas (3). Neste estudo, são preocupantes, as proporções daqueles que apresentam consumo inadequado de 
frituras, salgadinhos e embutidos (29%, n=31) e de doces, biscoitos, refrigerantes e sucos industrializados (37,4%, 
n=40), uma vez que, para os alunos, o professor costuma ocupar uma posição de exemplo.  Estudo de Gallina et al. 
(15) corrobora com os dados encontrados, onde 39,3% da amostra consome frituras, salgadinhos, embutidos pelo 
menos 2x/semama. Os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2002/2003 e 2008/2009 ao avaliar o 
consumo de produtos que usam açúcar em sua composição, mostram a ocorrência de aumento substancial do 
consumo de açúcar na forma de produtos industrializados entre os períodos (19; 20). Segundo a OMS hábitos 
alimentares inadequados, dentre outros fatores, têm sido associados às DCNT. O padrão alimentar da população 
brasileira tem sido marcado pelo aumento da ingestão de alimentos ricos em gordura saturada, gordura trans e 
açúcares simples, e pobres em fibras, associados à inatividade física, e consumo excessivo de álcool, os quais têm 
sido identificados como preditores independentes dessas enfermidades (21).  A POF 2008-2009 confirma estes 
achados, pois constatou uma prevalência de 50% de excesso de peso na população adulta brasileira e baixo 
consumo de alimentos ricos em fibras, como FLV e alto consumo de alimentos ricos em gordura saturada, açúcar e 
sal (20). A OMS publicou uma diretriz, “Guideline: Sugars intake for adults and children”, recomendando que adultos 
e crianças reduzam o consumo diário de açúcar, não devendo ultrapassar 50gramas/dia. Esta cursa também com o 
plano de reduzir a utilização do açúcar em produtos industrializados (22). A maioria faz apenas as três refeições 
principais, café da manhã, almoço e jantar em conformidade com a recomendação do GAPB (14). Como neste 
estudo, achados de Santos e Marques (12) mostram que 79,1% dos professores realizam três ou mais refeições 
diárias. A população estudada constituiu-se de professores pertencentes a uma entidade religiosa o que por si só, 
representa um fator que se associa positivamente com a QV. A importância dada à 
espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais (SRPB) aparece positivamente associada com a QV na maioria de 
seus domínios, independentemente de outros fatores envolvidos (24). Assim, fica evidente a importância desses 
fenômenos para as práticas de saúde, ressaltando-se a necessidade de valorizá-los e incluí-los nas formações 
profissionais. 

 
Conclusão 
A maioria dos professores têm boa QV e consumo alimentar satisfatório. A relação entre a qualidade de vida e o 
consumo alimentar mostra que quanto maior o escore de alimentação melhor a qualidade de vida de professores 
em todos os domínios estudados. Dessa forma a alimentação saudável pode contribuir com a promoção da saúde 
refletindo em melhor QV. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida; hábitos alimentares; docentes. 
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Introdução 
Atualmente o turismo sustentável está presente nas discussões sobre desenvolvimento econômico-social, visto que 
movimenta aspectos importantes para a sociedade como mobilidade urbana, renda e empregos, inclusão social, 
cultura e artes e meio ambiente.    Com o capitalismo pós-moderno e a implementação do tempo de lazer aos 
trabalhadores, viagens turísticas começaram a fazer parte da rotina da classe média e alta da economia, um maior 
número de pessoas buscam a tranquilidade e o descanso junto ao meio ambiente. “As condições de vida têm se 
deteriorado nos grandes conglomerados urbanos e conduzem ao fato de que uma parcela crescente da população 
busca, durante as férias, os fins de semana e os feriados, as regiões com belezas naturais – longe das cidades” 
(RUSCHMANN, 2001, p.14).    O presente artigo busca por meio de uma revisão de literatura identificar o turismo 
no contexto pós-moderno, de forma a justificar sua evolução temporal e a importância no planejamento turístico de 
uma região. Posteriormente são identificados os tipos de públicos consumidores de turismo, existindo aqueles 
tradicionais - interessados pelos patrimônios históricos e cultura local - e os consumistas mais modernos - 
buscando explorar inclusive comercialmente a região visitada. As nomenclaturas diferenciadas ao turismo e a 
abordagem sobre as questões de sustentabilidade são demonstradas no artigo e discutidas em seus aspectos 
positivos e negativos para a sociedade.    Na discussão há informações sobre empregabilidade e desenvolvimento 
social para complementação do estudo e as considerações finais abordará como o turismo sustentável poderá 
contribuir para o desenvolvimento regional. 
 

Objetivo 
O objetivo é realizar uma discussão sobre o turismo sustentável na era pós-moderna e consumista, para o 
desenvolvimento econômico e social. Identificar o turismo no contexto pós-moderno, de forma a justificar sua 
evolução temporal e a importância no planejamento turístico de uma região. 
 

Metodologia 
O presente artigo tem por objetivo contribuir para os estudos sobre turismo sustentável, através de pesquisa básica, 
descritiva e sem aplicação prática e interferência de pesquisador. Considerada exploratória, com procedimento de 
pesquisas bibliográficas e documentais o referencial teórico foi baseado em materiais e pesquisas apresentadas 
por artigos científicos da área, sites com pesquisas qualitativas e livros de referência sobre o tema turismo, 
sustentabilidade, pós-modernismo e desenvolvimento sustentável. A abordagem do problema da pesquisa foi 
qualitativa. 
 

Resultado 
Para entender como o turismo contribui ao desenvolvimento sustentável faz-se necessário realizar uma breve 
contextualização do período em que essa atividade econômica se inseriu e tomou formas para o consumo na 
sociedade, gerando transformações econômicas no dia a dia da humanidade.  “Estamos entrando num período de 
pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando 
mais radicalizadas e universalizadas do que antes” (GIDDENS, 1991, p.13). Nesse misto de racionalização, 
modernismo no período pós Segunda Guerra Mundial, surge à era pós-moderna, com mudanças sociais num 
contexto capitalista pós-industrial.  O consumo de viagens começa a fazer parte dessa classe média que surge da 
“transformação econômica e social ocorrida como consequência da Revolução Industrial; o surgimento da classe 
média com novos gastos e necessidades, principalmente no que se refere ao tempo livre disponível para o lazer” 
(LAGE; MILONE, 2001, p. 37). O turismo começa a compor as “prateleiras” no mercado abrangente da classe 
média e as classes mais baixas utilizam o tempo de lazer, aproveitando a família e ficando em casa. Segundo 
Fonteles (2004, p. 89) o descanso e o lazer ainda são residuais à lógica social, onde trabalhadores da periferia 
contentavam-se com formas de diversão de acordo com seus modos de vida simplificados, assistiam televisão ou 
encontravam com outros moradores que partilhavam dos mesmos hábitos e costumes para realização de festas.    
A questão da sustentabilidade vem sendo tratada de maneira interdisciplinar pela sociedade e no turismo ganha 
destaque, devido aos impactos em que a atividade esta inserida e pode causar no meio ambiente e socialmente. 
Primeiramente, há discussões sobre as terminologias destinadas ao turismo sustentável, havendo àquelas pessoas 
que tratam a questão sustentável como ecoturismo, turismo alternativo, ecoturismo, turismo de natureza, ou até 
mesmo turismo ecológico, sendo este “praticado por pessoas que apreciam a natureza (...). Interessados em 
manter contato com os elementos da natureza que já desapareceram das grandes cidades, essas pessoas buscam 
locais nos quais a natureza ainda permanece intacta (...)” (OLIVEIRA, 2005, p.86). O turismo sustentável é além da 
preservação da natureza, é desenvolvimento de uma região, de uma sociedade por práticas capitalistas modernas. 
Outra discussão gerada pelos autores estudados são os impactos causados pela atividade turística ao meio 
ambiente e social. Positivamente, movimenta a economia regional, gera empregos à população, torna um local 
conhecido pelos atrativos demonstrados. E negativamente, podem-se mencionar, caso não haja planejamento 
turístico da região, alguns itens como “a destruição da cobertura vegetal do solo, a devastação de florestas, a 
erosão das encostas, ameaça à extinção de várias espécies da fauna e flora, a poluição sonora e visual e a 
atmosférica, além de contaminação de rios, lagos e oceanos” (RUSCHMANN, 2001, p.24).  
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Também a elevação dos preços dos produtos de consumo a população local, caos nos meios de transportes e 
problemas de mobilidade urbana, entre outras ações que impactam diretamente a população local.   Algumas 
práticas básicas podem ser seguidas por empresas voltadas ao turismo para a preservação e sustentabilidade na 
atividade: disponibilizar a consciência ecológica e conhecimento de economia (forma macro), através de 
capacitações aos agentes de viagens; promover a utilização de transportes coletivos nas atividades turísticas, 
principalmente àqueles que não poluem o meio ambiente ou que utilizam combustíveis biodegradáveis; verificar 
meios de hospedagens confortáveis aos hóspedes, e que exercem práticas sustentáveis, como coleta seletiva, 
reaproveitamento de resíduos e economia de água e energia, etc. Complementa-se ainda com o estímulo a cultura 
(artes, comida, costumes) e o comércio local, a fim de desenvolver economicamente a comunidade visitada e 
disponibilizar capacitações de idiomas diversificados aos agentes, a fim de atender com eficiência os turistas 
estrangeiros. Com uma administração adequada da atividade turística através de planejamento do turismo, 
resultados positivos sobressaem aos malefícios caudados, visto que é uma das atividades econômicas que mais 
crescem no país. De acordo com dados do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2015), no Relatório 
de fatos recentes do desenvolvimento regional no Brasil, em 2011, as atividades turísticas eram responsáveis por 
2,077 ocupações no Brasil, sendo 47% com empregos formais e 53% com empregos informais. Essa ocupação 
representa cerca de 2,2% da ocupação da economia como um todo no país, representando a importância do 
turismo para a economia de um país. Para ROCKTAESCHEL (2006, p. 21), “o turismo é uma atividade de relevante 
importância para a economia mundial. Apresenta-se atualmente como uma das mais rentáveis e promissoras 
atividades econômicas em franca expansão no mundo todo”. O perfil do trabalhador, segundo o Relatório do perfil 
da mão de obra do turismo no Brasil nas atividades características do turismo e em ocupações, IPEA (2014), em 
maioria são homens, com idades entre 25 a 49 anos, com ensino médio ou superior incompleto, possuindo 
empregabilidade flutuante, normalmente com menos de um ano de emprego, com renda de até dois salários 
mínimos e carga horária alta de trabalho e em grande maioria em empresas com 10 a 99 empregados.Uma das 
carências relacionadas ao mercado de trabalho do turismo está vinculada à qualificação profissional, possuindo 
significativo impacto na qualidade dos serviços prestados e na ampliação e valorização das ocupações. Para 
superá-la é necessário conhecer a dimensão, o perfil e onde está alocada espacialmente esta mão de obra. A 
qualificação também está ligada ao conhecimento de práticas sustentáveis, podendo modificar o ambiente em que 
estão inseridos e aperfeiçoar recursos no trabalho diário. Nesse contexto, há um cenário no qual a atividade 
turística cresce e impulsiona o Produto Interno Bruto, e o termo sustentabilidade é disseminando socialmente, 
porém ainda com discussões das terminologias e a há empregabilidade no setor, devido movimentações turísticas 
no país. A questão chave é orientar os trabalhadores para conduções sustentáveis de práticas turísticas, a fim de 
gerar um desenvolvimento adequado da atividade e contribuir para o crescimento econômico, refletido por práticas 
capitalistas e pós-modernas. O desenvolvimento sustentável pode ser realizado por meio de práticas empresariais 
e governamentais para a promoção do turismo sustentável, que cresce a cada momento, por ser uma “(...) 
alternativa do capitalismo para expandir-se, para obter novas conquistas, gerando outras modalidades de consumo. 
Transforma a natureza e a cultura em mercadoria, aliando-se à lógica da internacionalização do capital, da 
globalização” (FONTELES, 2004, p. 86) e da modernidade. 
 

Conclusão 
O termo turismo sustentável se desenvolve a cada dia com estudos sobre a área e os impactos em que o 
capitalismo provoca ao meio ambiente e social.  Pode-se entender que o turismo foi uma das principais atividades 
no pós-modernismo, um momento de mudanças para a sociedade, no qual os setores envolvidos com prestação de 
serviço cresceram enquanto o industrialismo já estava fixado. Mesmo trazendo um desenvolvimento, ainda há 
falhas nas políticas públicas e práticas relacionadas ao tema.    O grande problema é a infraestrutura turística 
disponibilizada, inclusive no que diz a respeito do turismo sustentável e suas ramificações. Essa falta de estrutura e 
consciência de planejamento turístico ambiental e social provoca em alguns meios, impactos negativos como: 
destruição da natureza (fauna e flora), problemas com mobilidade urbana, população sem estrutura e 
conscientização para recebimento dos visitantes (ambientes desconfortáveis, falta de conhecimento sobre 
hospitalidade, tratativas ríspidas pelos funcionários dos estabelecimentos de suporte turístico, não conhecimento 
dos atrativos regionais, etc) e falta de qualificação da população local, inclusive na questão de idiomas. Mesmo com 
todos os aspectos negativos, o turismo poderá contribuir para o desenvolvimento sustentável, por meio dos 
serviços na criação de demanda aos visitantes locais, geração de renda para o destino turístico e desenvolvimento 
dos transportes, fixação da cultura regional e estímulo do comércio local, criação de redes de pessoas com 
objetivos em comum e geração de emprego, levando em consideração que é uma área que emprega mais de 2.000 
ocupações e movimenta o produto interno bruto.  Após a discussão empreendida neste artigo, identifica-se que o 
turismo sustentável é um fator de desenvolvimento econômico-social e deverá ser praticado por mais empresas 
voltadas ao turismo e criado políticas públicas eficazes para sua disseminação. 
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Introdução 
O desenvolvimento humano é um processo que abrange todo o ciclo de vida. Segundo Papalia e Feldman (2013) o 
ser humano passa pelo processo de transformação desde o momento da concepção até o final da vida. O 
desenvolvimento humano na terceira idade tem sido considerado relevante, pois a população mundial de pessoas 
nesta idade vem crescendo gradualmente. O processo natural do envelhecimento compromete gradativamente os 
principais aspectos do desenvolvimento humano: físico, cognitivo e psicossocial (Teixeira, 2006). Os idosos que 
tem participação ativa em grupos sociais pode adquirir uma mudança no paradigma de velhice enquanto limitação e 
incapacidade, porque os grupos sociais favorecem a relação interpessoal com outras pessoas da mesma faixa 
etária ou não (Miranda & Banhato, 2008). Del Prette e Del Prette (2001), ressalta que as pessoas socialmente 
competentes tendem a apresentar relações pessoais e profissionais mais produtivas e satisfatórias, além de melhor 
saúde física e mental e bom funcionamento psicológico. Por outro lado, o sujeito que tem déficit em habilidades 
sociais pode apresentar conflito na relação com outras pessoas, uma má qualidade de vida e transtornos 
psicológicos. 
 

Objetivo 
Investigar as habilidades sociais segundo o Inventário de Habilidades Sociais – (IHS-Del Prette, 2009), de idosos 
inseridos em dois diferentes contextos: os que participam diariamente de atividades sociais e os que não 
participam. Identificar as principais habilidades sociais segundo o Inventário de Habilidades Sociais - IHS-Del-Prette 
presente nos idosos. Comparar as habilidades sociais da população da terceira idade participante e não 
participante de atividades sociais. 
 

Metodologia 
A amostra foi composta por 60 participantes do Núcleo de Convivência para idosos São Francisco de Assis e 
residentes da região do Capão Redondo, com idades entre 60 a 75 anos. Dessa amostra, 45 eram do sexo 
feminino e 15 do sexo masculino. A coleta de dados ocorreu no Núcleo de Convivência para Idosos São Francisco 
de Assis (NCI), que está localizada na região do Capão Redondo e possui cadastrado em média 130 idosos, com 
idade igual ou superior a 60 anos de idade, e com idosos que residem na região do Capão Redondo e que não 
frequenta instituição e não possuem interação social frequente. O instrumento utilizado para a avaliação dos 
sujeitos dessa pesquisa foi o Inventário de Habilidades Sociais - IHS-Del Prette (2009). Trata-se de um instrumento 
de autorrelato para identificação do repertório de habilidades sociais de adultos. O IHS é composto por 38 itens que 
se agrupam em cinco fatores: (F1) enfrentamento e auto-afirmação com risco; (F2) auto-afirmação na expressão de 
sentimentos positivos; (F3) conversação e desenvoltura social; (F4) auto-exposição a desconhecidos e situações 
novas e (F5) autocontrole da agressividade. A correção do IHS de cada participante foi realizada online, através da 
disponibilidade no site da “casa do psicólogo” (www.casadopsicologo.com.br). Foi aplicado também um 
questionário sócio demográfico com perguntas abertas para conhecer as atividades realizadas semanalmente pelos 
idosos, os moradores residentes no mesmo lar, números de filhos e estado civil. Os participantes foram contatados 
pela experimentadora, sendo-lhes proposta participação voluntária em uma pesquisa sobre habilidades sociais. 
Antes de iniciar a pesquisa, cada participante leu e assinou um termo de aceitação das condições de pesquisa, que 
lhes foram oferecidas. Aceitando essas condições, os participantes foram distribuídos em dois grupos (n=30), 
cuidando-se para que houvesse equilíbrio com relação à idade e sexo, sendo os grupos separados em função da 
condição ambiental as quais os participantes viviam: (1) G1: idosos que participam de atividades em instituição; (2) 
G2: idosos sem engajamento em atividades sociais em instituições e que não possuem atividade social frequente.  
As aplicações dos instrumentos foram conduzidas individualmente, tendo em média 30 minutos para cada 
participante. Para o grupo G1, todo o material que seria utilizado na pesquisa foi apresentado à gerente do NCI São 
Francisco com o intuito de solicitar autorização para o começo da investigação. Aceita às condições, os idosos 
foram selecionados levando-se em consideração os que participavam regularmente (todos os dias) das atividades 
propostas pelo NCI, sendo-lhes proposta participação voluntária. O procedimento utilizado para a seleção dos 
sujeitos da amostra do G2 foi a partir da aplicação do questionário sócio demográfico, os que atenderam aos 
critérios de não ter engajamento em atividades sociais em instituições e não possuir atividade social frequente 
foram selecionados para participar dessa pesquisa. Estes idosos foram informados sobre os objetivos e 
procedimentos da pesquisa e questionados quanto à disponibilidade e interesse em dela participar. A cada 
participante foi solicitado que respondesse oralmente o questionário sócio demográfico, tendo as perguntas lidas 
em voz alta e as respostas registradas pela pesquisadora. Terminado o questionário, os participantes eram 
submetidos ao IHS- Del Prette (2009) seguindo as orientações dadas conforme as instruções do instrumento. Com 
a folha de respostas em mãos, o participante assinalou as respostas que melhor representavam as situações de 
sua vida, após ouvirem as instruções e cada questão lida pela pesquisadora. Após 38 questões a sessão encerrava 
sendo agradecida a participação e salientada sobre o posterior contato para apresentação dos resultados, 
informação garantida no TCLE. A execução dessa pesquisa recebeu a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

http://www.casadopsicologo.com.br/
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em Seres Humanos do Centro Universitário Adventista de São Paulo UNASP (Of. 807.325/CEPH-UNASP-25 
/09/14). 

 
Resultado 

A maioria dos participantes de ambos os grupos são casados. No G1 a média de filhos é 3,6 e a de outros 
moradores que residem em suas casas é 2,7, e no G2 a média de filhos é 3,7 e de outros moradores é de 2,6. O 
escore total no IHS, a média obtida pelo grupo G1 teve como percentil 90,5, representativo de repertório altamente 
elaborado de habilidades sociais, com resultados acima da média para praticamente todos os fatores e itens, o que 
indica recursos interpessoais altamente satisfatórios. No extremo oposto esteve a média do grupo G2, com 
percentil de 19,8, o que significa possuir um repertório abaixo da média inferior de habilidades sociais, indicativo de 
necessidade de treinamento de habilidades sociais, especialmente naqueles fatores e itens mais críticos para o 
ajustamento pessoal e profissional. Conforme os resultados do IHS-Del Prette (2009), observando o desempenho 
de todos os idosos, independente do grupo que fazia parte, a maioria dos participantes da amostra apresentaram 
um maior repertório de habilidades sociais em situações que envolvem a autoafirmação na expressão de 
sentimentos positivos – fator 2 (fazer elogios, agradecer elogios, expressar sentimentos positivos) e o autocontrole 
da agressividade  - fator 5 (lidar com críticas; lidar com chacotas e cumprimentar desconhecidos). Por outro lado, a 
maior parte dos idosos apresentaram menor repertório de habilidades sociais nas situações de auto exposição a 
desconhecidos e situações novas – fator 4 (fazer perguntas a desconhecidos, pedir favores a desconhecidos, falar 
a público conhecido ou desconhecido), porém ainda dentro de um bom repertório de habilidades sociais.  Foi 
observado que as situações que os idosos demonstraram ter melhor habilidade retratam demanda interpessoal de 
expressão de afeto positivo e de afirmação da autoestima, com risco mínimo de reação indesejável. Porém, o fator 
que os idosos apresentaram o menor repertório foi em situações a qual teria um maior risco de reação indesejável 
do outro.  Na literatura pode-se observar que a maioria dos idosos pesquisados manifestam comportamentos 
habilidosos em situações sociais que não envolvem conflito e, portanto, mais fáceis de enfrentar (Carneiro & 
Falcone, 2004). Ao comparar os dois grupos, é possível verificar que os idosos do G1 possuem repertório 
altamente elaborado de habilidades sociais, com resultados acima da média para praticamente todos os fatores e 
itens, indicativo de recursos interpessoais altamente satisfatórios, com escore total de 90,5%. O que difere dos 
participantes do Grupo G2, que apresentaram um maior comprometimento nas habilidades sociais, com escore 
total de 19,8%, o que significa um repertório abaixo da média inferior de habilidades sociais, indicativo de 
necessidade de treinamento de habilidades sociais, especialmente naqueles fatores e itens mais críticos para o 
ajustamento pessoal e profissional, como enfrentamento e autoafirmação com risco e conversação e desenvoltura 
social. Discute-se sobre possivelmente os idosos do G1, que participam de atividades regulares e frequentes em 
instituição de convívio, possuem uma maior rede de apoio social. De acordo com Carneiro e Falcone (2004), a 
capacidade de interagir socialmente favorece a conquista e manutenção das redes de apoio social. Carneiro et al. 
(2007) ressaltam que aparentemente idosos que não têm uma rede de apoio social possuem um grau maior de 
deficiências em habilidades sociais, fator esse que desfavorece os idosos do G2. Destaca-se que foi no Fator 5, 
referente às situações para lidar com o autocontrole da agressividade, que os participantes do G2 demonstraram 
um maior repertório de habilidades sociais (59,2%), com valor semelhante ao apresentado pelos participantes do 
Grupo G1 (59,15). Nesse fator ambos os grupos obtiveram um bom repertório de habilidades sociais, com 
resultados dentro da média para a maior parte dos itens. Ou seja, os participantes, em sua maioria, demonstraram 
ter a capacidade de reagir a estimulação aversivas do interlocutor (agressão, pilhéria, descontrole) com razoável 
controle de raiva e da agressividade. Isso não significa deixar de expressar desagrado ou raiva, mas fazê-lo de 
forma socialmente competente, pelo menos em termos de controle sobre os próprios sentimentos negativos. No 
entanto, no F3 (conversação e desenvoltura social) que o G1 conseguiu obter o maior repertório de habilidades 
sociais com percentil de (94,13), o G2 obteve o menor percentil (20,96). Esse fator envolve situações como manter 
e encerrar uma conversa, pedir favores, abordar autoridade e reagir a elogio. Pode-se supor nesse caso que, os 
idosos do G1, como participam de atividades sociais que envolvem mais de 130 pessoas, possivelmente estar em 
grupo, possa ajudar a desenvolver essa habilidade, que demanda experiência social na conversação. Segundo Del 
Prette e Del Prette, (2011b) a aprendizagem e o aperfeiçoamento de habilidades sociais ocorrem naturalmente, por 
meio das interações sociais cotidianas ao longo da vida. Além disso, segundo Carneiro e Falcone (2004), 
habilidade de comunicação é uma das condições necessárias para a obtenção das redes de apoio social. Outro 
dado importante a ser observado refere-se aos resultados obtidos no F1 ao qual demanda habilidade em situações 
de enfrentamento com riscos. O repertório de habilidades social deficitário apresentado pelo grupo G2 no fator de 
enfrentamento com risco (21,67%) é concordante com o estudo realizado por Carneiro e Falcone (2004), na qual 
ressaltam que as situações sociais em que os sujeitos manifestam comportamentos menos habilidosos são aqueles 
que envolvem conflitos de interesse, como por exemplo, discordar de grupo e autoridade, cobrar dívida de amigo. 
Porém, o mesmo não ocorreu com os idosos do G1, ao qual obtiveram percentil 81,57, o que demonstra que a 
maioria os idosos desse grupo têm a capacidade de lidar com situações interpessoais que demandam a afirmação 
e defesa de direitos e autoestima, com risco potencial de reação indesejável por parte do interlocutor (possibilidade 
de rejeição, de réplica ou de oposição).  Pode-se supor que aqueles idosos que possuem uma rede de apoio social 
como o G1, apresentem um grau maior de habilidades sociais, especialmente as que envolvem comportamento 
assertivo e controle da ansiedade em situações como as avaliadas no IHS no F1: apresentar-se a uma pessoa 
desconhecida, abordar parceiro(a) para relacionamento sexual, discordar de autoridade, discordar de colegas em 
grupo, cobrar dívida de amigo, declarar sentimento amoroso a parceiro(a), lidar com críticas injustas, falar a público 
desconhecido, devolver à loja uma mercadoria defeituosa, manter conversa com desconhecidos e fazer pergunta a 
conhecidos. 
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Conclusão 
Através dos resultados desta pesquisa é possível concluir que existem diferenças entre as habilidades sociais do 
G1, idosos que participam de atividades em instituição e G2, idosos sem engajamento em atividades sociais em 
instituições e que não possuem atividade social frequente. Sendo que essas diferenças foram desfavoráveis ao G2, 
com repertório abaixo da média inferior de habilidades sociais, indicativo de necessidade de treinamento das 
mesmas e favorável ao G1 com repertório habilidoso bastante elaborado. Pôde-se verificar que o idoso que 
participam de atividades em instituição e consequentemente possui uma rede de apoio social tende a ter níveis 
significativamente mais elevados de habilidades sociais, o que sugere a importância de estimulação e inserção dos 
idosos em ambientes enriquecido de convívio e contato social. 
 
Palavras-chave: habilidades sociais, terceira idade, IHS-Del Prette. 
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Introdução 
A relação terapêutica mostra-se um importante campo da terapia (GUILHARDI,1997), pois atua de forma a facilitar 
o processo de mudança do cliente, aumenta o engajamento na terapia e modela mais comportamentos adequados 
(ZAMIGNAMI, 2000). Dado a sua importância, é vista como um fator determinante no processo terapêutico 
(SHINOHARA, 2000) e, frequentemente, uma fonte importante de resultado clínico (ROSENFARB, 1992). A 
psicologia trata de um fator imprescindível a qualquer processo terapêutico: a relação entre terapeuta e cliente. 
Esta relação comporta vários componentes, dentre eles há a empatia para estabelecimento de um laço terapêutico 
de qualidade, que facilite um vínculo emocional de confiança, estima e aceitação entre o terapeuta e o cliente 
(GREENBERG, 2009). A capacidade de empatia tem sido reconhecida pela literatura e estudada amplamente. 
Falcone (2008), em seus estudos, propõe que a empatia consiste na capacidade de compreender, compartilhar ou 
considerar sentimentos, necessidades de alguém, de maneira que a pessoa que se expressa se sinta 
compreendida e validada. Para Bergman (1998), a empatia é a base do processo terapêutico. Ela pode ser 
considerada como uma característica essencial do psicólogo no processo terapêutico, bem como um importante 
dado para a melhora do paciente. A empatia é, portanto, um atributo necessário para uma atuação mais eficiente 
do psicólogo (YANO, ALMEIDA e MEYER, 2008; FALCONE, 2008), uma vez que a atitude empática ajuda na 
melhora da autoestima do paciente, facilitando assim o vínculo terapêutico e a adesão ao tratamento (FALCONE, 
1999). Visando a importância da habilidade empática nos profissionais da área de psicologia, pesquisas foram 
desenvolvidas a fim de verificar se a empatia está presente nos alunos ingressantes no curso de Psicologia e se a 
mesma é desenvolvida ao longo da graduação. Del Prette e Del Prette (2001) tiveram como objetivo identificar as 
habilidades sociais, dentre elas a capacidade de empatia, de estudantes do primeiro e último ano do curso de 
Psicologia. Como instrumento para coleta de dados, foi utilizado o Inventário de Habilidades Sociais (IHS), que 
consiste em caracterizar o desempenho social do indivíduo em diferentes situações O instrumento foi aplicado em 
564 estudantes de início e término do curso de Psicologia de quatro estados brasileiros. Como resultados, os 
estudantes de Psicologia apresentaram baixos índices de expressividade de sentimentos positivos e negativos, 
tanto nos alunos ingressantes, quanto nos egressos, o que, segundo os autores, pode significar que há um fator de 
déficit de habilidades sociais nesta área (que inclui a empatia) que o curso da graduação não estaria suprindo, ou 
seja, a empatia em conjunto com a expressão de sentimentos, não estaria sendo desenvolvida ao longo dos cinco 
anos da grade curricular. Del Prette e Del Prette (1992) ressaltam a necessidade de que, na formação do psicólogo, 
o curso deva adequar o currículo a focalizar requisitos necessários para a atuação do psicólogo, especificamente 
em questões de habilidades sociais. A condição do estudo e característica dos objetivos estabelecidos para a 
formação do psicólogo influem consistentemente sobre seu repertório de habilidades pessoais e interpessoais, 
mesmo que essas habilidades não sejam estabelecidas como objetivos formais e sim implícitos em subprodutos de 
outras aquisições.  Não há no curso de Psicologia programas voltados especificamente para treino de empatia ou 
outra habilidade terapêutica (DEL PRETTE e DEL PRETTE; BRANCO, 1992), mas percebe-se que o curso pode 
contribuir, de maneira indireta para o desenvolvimento de tais habilidades, é o que Del Prette e Del Prette (2001) 
chamam de “currículo Oculto”, referindo-se a essa forma não planejada de promover repertórios de habilidades nas 
graduações. O curso de Psicologia do UNASP estabelece que haja algumas competências básicas na formação do 
psicólogo. No projeto pedagógico do curso de Psicologia do UNASP, baseado nas diretrizes curriculares do MEC, 
são descritas competências esperadas aos alunos. Entende-se que tais competências e habilidades são 
instrumentos de prática para todo e qualquer psicólogo. E que nelas está inclusa a aquisição de habilidades 
terapêuticas como a empatia.  No parágrafo X, das competências, espera-se que o profissional psicólogo possa: 
“relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos interpessoais requeridos na sua 
atuação profissional”. Isto nos indica que a relação com o outro deve ser capaz de desenvolver vínculos 
interpessoais, ou seja, deve ser dotada de mecanismos para que isso aconteça de maneira eficiente. É através da 
empatia que tal eficiência poderá ser alcançada (ZAMIGNANI, 2007). No parágrafo III exige-se como competência 
“identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma 
coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo”. A empatia é uma habilidade que por ser 
usada como uma ferramenta terapêutica (YANO, ALMEIDA E MEYER, 2008; FALCONE, 2008; DECETY, 2012), 
ratifica a ideia de que ela é um atributo necessário para uma atuação mais eficiente do psicólogo. 
 

Objetivo 
Identificar, através do Inventário de Empatia Falcone e Cols, 2008 a incidência da habilidade empática dos 
estudantes de psicologia formandos do 4° ano do curso de psicologia do UNASP.  

 
Metodologia 
Participaram da pesquisa 25 estudantes de graduação, cursando o 8° semestre do curso de psicologia do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo, homens e mulheres e de idades variadas. O instrumento utilizado foi o 
Inventário de Empatia (IE), de autoria de Falcone e cols. (2008), que caracteriza-se como um instrumento brasileiro 
de autorrelato composto de 40 itens, os quais devem ser respondidos em escalas de cinco pontos, variando de 1 
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(nunca) a 5 (sempre), segundo a frequência com que cada uma das situações sociais descritas aplica-se ao 
respondente. Tais itens se distribuem por quatro subescalas: Tomada de Perspectiva (TP); Flexibilidade 
Interpessoal (FI); Altruísmo (Al); Sensibilidade Afetiva (SA). Dos 40 itens, 17 são reversos, indicando que as 
respostas a esses itens devem ser invertidas para a obtenção do escore final. Assim, se a resposta dada for 5, 
deve-se trocar para 1 ou vice-versa; se for 4, deve-se trocar para 2 ou vice-versa. Finalmente, se a resposta for 3, 
esta deve ser mantida. Os 17 itens reversos da versão final do IE incluem: 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 
30 32, 35, 38 e 40.  O instrumento é corrigido na direção da empatia e, assim, quanto maior o resultado maior o 
grau do fator considerado. Foram consideradas respostas empáticas as representativas dos valores 4 e 5.Escores 
baixos nos fatores indicam baixa prevalência de empatia como resultado.  A pesquisa teve início após a aprovação 
do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da instituição. Os participantes foram abordados em sala de aula, pela 
pesquisadora, solicitando participação voluntária e explicando os objetivos da pesquisa. Aqueles que participaram 
assinaram em duas vias o termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida o instrumento foi aplicado de 
maneira coletiva em sala. 

 
Resultado 
Cada fator do IE mede exclusivamente os componentes cognitivos, afetivos e comportamentais da empatia. As 
análises de cada questão foram medidas entre 1 e 5, com escores de 1 a 2 representando ausência de respostas 
empáticas,3 a média e 4 e 5 o máximo de escolhas à respostas empáticas no fator. Escores baixos nos fatores 
indicam baixa prevalência de empatia como resultado. As análises dos fatores assumiram medidas entre 0 e 100%, 
com 0 representando ausência de respostas empáticas e 100% o máximo de escolhas à respostas empáticas no 
fator. Verifica-se que todos os participantes emitiram mais de 10% de respostas correspondentes ao 
comportamento empático, não existindo nenhum participante que não escolheu alguma resposta representativa de 
empatia. Dentre esses resultados, dos vinte e cinco participantes, apenas quatro (Participantes 2, 8, 12 e 21) 
emitiram menos de 50% de respostas referentes ao grau de empatia, com variação de 13% (Participante 2) e 30% 
(Participantes 8 e 12). Os demais emitiram mais de 50% das respostas referentes à empatia. O valor máximo 
apresentado foi de 78% (Participante 13) e o mínimo de 50% (Participantes 19 e 20).  Dentre os 4 fatores avaliados, 
o Fator 1 Tomada de Perspectiva refere-se a capacidade de entender a perspectiva e os sentimento da outra 
pessoa, mesmo em situações que envolvam conflito de interesses, as quais demandam esforço para compreender 
as razões do outro antes de expressar as próprias perspectivas. Um escore baixo neste fator indica uma dificuldade 
para compreender as perspectivas e sentimentos da outra pessoa, especialmente em situações de conflito de 
interesse. Os resultados obtidos na pesquisa denotam que 52% das questões correspondentes ao fator foram 
respondidas de maneira empática, o que representa uma classificação dentro da média de empatia. O menor índice 
de respostas empáticas foi do Fator 2; Flexibilidade Interpessoal. Este fator expressa a capacidade para tolerar 
comportamentos, atitudes e pensamentos dos outros, os quais são muito diferentes ou provocadores de frustações. 
Os resultados apontaram 51 % das respostas não foram consideradas empáticas neste fator, indicando, nestes 
participantes, dificuldade em aceitar pontos de vista diferentes e tendência a se aborrecer facilmente em situações 
de conflito de interesse ou de frustração interpessoal.O terceiro fator, Altruísmo, reflete a capacidade de sacrificar 
os próprios interesses com finalidade de beneficiar ou ajudar alguém. Um escore baixo neste fator revela tendência 
egoísta. Nas respostas obtidas, 52 % das escolhas dos participantes foi no sentido de empatia, mas destaca-se que 
dois dos participantes não responderam empaticamente a nenhuma das questões do fator. O Fator 4, Sensibilidade 
Afetiva, foi o que mais obteve respostas consideradas empáticas, 73%. Este fator reflete sentimentos de compaixão 
e de interesse pelo estado emocional do outro. Um escore baixo no fator Sensibilidade Afetiva reflete pouca 
atenção ou cuidado em relação às necessidades dos outros, o que não apareceu entre a maioria dos participantes, 
já que 20 dos 25 participantes responderam empaticamente a mais de 50% das questões.  Podemos observar que 
a maioria das questões respondidas foram no sentido de empatia. Estes dados revelam que os alunos do UNASP 
no final do curso (8°semestre) podem ser considerados com habilidades empáticas significativas nos diferentes 
fatores analisados. Isso está de acordo com o que propõem as disciplinas do curso, que em sua estrutura 
estabelecem o objetivo de promover as habilidades profissionais e sociais necessárias para a prática profissional, 
para que seus graduados tenham, portanto, a habilidade empática capaz de: avaliar fenômenos humanos de ordem 
cognitiva comportamental e afetiva, analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos 
psicológicos e comportamentais e selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações para tomar 
decisões e enfrentar situações problema, além de relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento 
de vínculos interpessoais requeridos na atuação profissional (Grade Curricular 2014). 
 

 
Conclusão 
A proposta do presente trabalho foi verificar a empatia nos estudantes de psicologia do 8° semestre e baseou-se no 
levantamento bibliográfico indicativo de que a empatia é uma das qualidades essenciais que um terapeuta deverá 
idealmente apresentar (ROGERS, 1974). Ela é uma habilidade essencial pois pode ser considerada como um 
instrumento pelo qual pode-se estudar o mundo interno do outro e o seu uso traz um amplo benefício terapêutico. A 
perda do ambiente empático é ainda incapacitante, pois implica na perda desta que seria a mais básica das 
necessidades humanas: a validação de nossas experiências psicológicas (HEINZ KOHUT apud SIEGEL, 2005). Ao 
identificar, através do IE (Falcone e Cols, 2008) a incidência da habilidade empática dos estudantes de psicologia 
do 4° ano do curso de psicologia do UNASP, este estudo revelou que tais alunos manifestaram incidências de 
empatia significativas. Dessa forma, ao mensurar a empatia nestes estudantes, entendemos que estes sujeitos são 
capazes de compreender o outro entender suas emoções, sentir compaixão pela dor psicológica do outro, sabem 
ouvir sem julgar, com paciência e sensibilidade para que o outro se sinta profundamente compreendido.  
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Dado o reconhecimento dos efeitos terapêuticos da empatia, tem-se motivado a criação de definições mais 
detalhadas desse construto, bem como de programas de treinamento que visam desenvolver essa habilidade no 
terapeuta (EGAN, 1994). Por fim, espera-se que os objetivos deste estudo tenham sido cumpridos, principalmente, 
no que diz respeito a trazer uma amostra significativa da habilidade empática dos alunos desta instituição. Espera-
se que os resultados deste trabalho sirvam de parâmetro para que pesquisadores do campo de Habilidades Sociais 
possam realizar novas investigações. 
 
Palavras-chave: EMPATIA, RELAÇÃO TERAPÊUTICA, HABILIDADE TERAPÊUTICA 
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Introdução 
Para se entender os conflitos que existem em um transexual é necessário entender sua definição. Robert Stoller 
(1982), psiquiatra e psicanalista, descreveu e teorizou de forma detalhada a experiência transexual. Para ele, a 
definição de transexualismo se baseia principalmente em três aspectos: (a) um sentimento de identidade 
permanente, uma crença (no caso do transexualismo masculino) numa essência feminina sem ambiguidades, o que 
é diferente do travestismo; (b) uma relação com o pênis vivida com “horror”, não existindo nenhuma forma de 
investimento libidinal sobre o órgão genital; (c) uma especificidade na relação com a mãe que o autor chama de 
simbiose. Porém, o autor ressalta que esta relação não pode ser considerada psicotizante, principalmente porque a 
capacidade de integração social destas pessoas permanece intacta. De acordo a Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10 – F.64.0), o transexual caracteriza-se por: Pessoa que tem um desejo de viver e ser aceito como 
um membro do sexo oposto, usualmente acompanhado por uma sensação de desconforto ou impropriedade de seu 
próprio sexo anatômico e um desejo de se submeter a tratamento hormonal e cirurgia para teu um corpo tão 
congruente quanto possível com o seu sexo preferido. Com base no que caracteriza um transexual e sua 
experiência de interação social, verifica-se a quantidade de conflitos psicológicos estabelecidos por esse transtorno 
de gênero no qual o indivíduo tenta se recolocar no que se é “normal” ou aceito pela sociedade que valoriza a 
relação homem e mulher, a aceitação dos seus genitais biológicos e aspectos culturais de cada gênero. A pessoa 
transexual sente-se desprotegida, ridicularizada em seu sofrimento e à margem da sociedade, sem possibilitar-lhe a 
alteração de seu nome e de seu sexo em virtude de um preconceito e de uma fobia social que, ao negar proteção 
aos seus direitos fundamentais, visam punir a pessoa transexual por algo que ela não tem culpa, por algo que não 
é mera opção, mas necessidade psicológica imutável. (VASSILIEFF, 2005:9).O termo transexual foi usado 
inicialmente por Harry Benjamin, em 1953, que analisou vários aspectos da sexualidade e concluiu que "o 
homossexual tem um problema sexual, o travesti tem um problema social e o transexual tem um problema de 
gênero". Com a aceitação cada vez maior do direito de cada um por sua opção sexual os três "problemas" 
mencionados por Benjamin, apenas o terceiro mostra maior dificuldade de aceitação pela sociedade. Levará ainda 
algum tempo para que este tipo de procedimento seja visto com naturalidade, sobretudo por ser radical e 
irreversível. Por um lado, é bom que seja assim.  É preciso, também, que os aspectos legais se tornem mais ágeis, 
pois a mudança oficial da documentação é difícil e complicada levando a situações constrangedoras e prejuízos 
financeiros.  A técnica operatória não oferece maiores dificuldades em sua execução, mas pode depender das 
condições locais e da criatividade do cirurgião. A dificuldade maior está em preparar estes pacientes para que não 
haja frustrações ou expectativas demasiadas. Quanto a cirurgia, a retirada dos corpos cavernosos e dos testículos 
não apresentam grandes dificuldades técnicas pois os planos de clivagem são nítidos. A confecção do túnel no 
espaço reto-vesical exige maior destreza e experiência do cirurgião, pois a prática advém da prostatectomia radical 
por via perineal. A sutura dos retalhos peniano e perineal para formar a neovagina implica em avaliar 
adequadamente seu comprimento e sua largura para que atinja dimensões anatômicas e funcionais. O 
comprimento ficará sempre na dependência da altura em que se localiza a próstata cuja retirada não é 
recomendada, pois aumenta a morbidade e impede a fixação adequada do fundo da neovagina. Muitos transexuais 
optam pela cirurgia buscando a integração do corpo e a identidade sexual por autonomia e justiça. Bento (2006) 
destaca que a reivindicação da cirurgia em função de uma mudança de identidade se justifica, sobretudo, pela 
necessidade de garantia de inteligibilidade social.  Mas até que ponto essa alternativa supre os conflitos 
ocasionados por essa disforia de gênero? Esse trabalho busca compreender alguns aspectos destes conflitos 
psicológicos de forma mais específica, tal como o que acontece com o pós-operado, como ele se enxerga após a 
cirurgia, se possui o apoio necessário após os procedimentos e se seus conflitos pessoais foram resolvidos. 
 

Objetivo 
Discutir, explanar e analisar clinicamente os principais estudos de casos da literatura que dão enfoque 
especificamente aos processos psicológicos pós-cirúrgicos de pacientes submetidos à redesignação sexual 
masculina. 
 

Metodologia 
O método utilizado foi a busca de artigos em base de dados como Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e BVS-Salud. 
Utilizou-se palavras-chaves como transexualidade, cirurgia de readequação sexual, prognóstico, mudança de sexo, 
disforia de gênero e cirurgia de redesignação sexual. Dentre os artigos encontrados foram escolhidos os mais 
específicos sobre o questionamento levantado pelo grupo. Foram escolhidos cinco artigos que abordam temas a 
respeito dos conflitos psicológicos apresentados após a cirurgia de redesignação sexual. 
 

Resultado 
Efeito da cirurgia nos mecanismos de defesa, após 12 meses de cirurgia de redesignação sexual. (Lobato et al, 
2009). Em 2009, realizou-se por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(UFRGS), um estudo dividido em dois momentos, com 32 pacientes que se apresentaram com o transtorno de 
disforia de gênero. O primeiro quando entraram no programa de transtorno de identidade de gênero (PROTIG), 
oferecido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre e o segundo 12 meses após a cirurgia de redesignação sexual. 
O método utilizado foi a aplicação do Defensive Style Questionnaire (versão em Português), em cada momento e 
avaliação dos resultados. O objetivo foi avaliar os efeitos da cirurgia de redesignação sexual nos mecanismos de 
defesa dos pacientes. Os alunos da UFRGS, elaboraram uma tabela onde a primeira coluna de dados se refere a 
quando entraram no programa de transtorno de identidade de gênero, e o segundo, após um ano pós-operatório.  
Segundo o DSM-IV, uma defesa é um processo psicológico automático que protege o indivíduo contra ansiedades, 
perigos internos ou externos, ou estressores.  De acordo com texto as defesas são hierarquicamente classificadas 
em três níveis, de acordo com a teoria psicodinâmica e o nível de maturidade: Maduros, neuróticos e Imaturos.  O 
objetivo foi avaliar os efeitos da cirurgia de redesignação sexual nos mecanismos de defesa dos pacientes.  Na 
administração do questionário não foram reveladas mudanças no estilo de utilização do mecanismo de defesa. Na 
discussão foram apresentados dois pontos possíveis para a resultados um que a cirurgia não resolve a Disforia de 
gênero. E um segundo ponto foi de que o transtorno de identidade de gênero é precocemente desenvolvido, de 
modo que o tempo de resposta e mudança possam ser mais regressos. A conclusão obtida pelos pesquisadores foi 
de a cirurgia não foi capaz de alterar o padrão dos mecanismos de defesa avaliados pelo Questionário. Em 
Transexualidade: aspectos psicológicos e novas demandas ao setor saúde. (SAMPAIO; COELHO, 2011), tendo o 
enfoque clínico do transexualismo, com base na abordagem lacaniana das psicoses, é importante reiterar que, na 
diferenciação dos sexos, o órgão só está em tudo isso como instrumento, ou seja, como significante. Se um 
significante serve a muitas coisas, exatamente como um órgão, isso não significa que ele possa servir igualmente 
para as mesmas coisas. As consequências não serão as mesmas se, na castração, utiliza-se o órgão em si, no 
lugar da operação via significante. A potência maior da cirurgia é de funcionar como uma variante legal das práticas 
de automutilação, tão frequentes nos quadros psicóticos. Ainda que a cirurgia de redesignação sexual tenha se 
tornado mais um gadget a ser consumido, conforme a paixão de cada um é preciso considerar que esse dispositivo 
não terá o mesmo efeito em todos os casos. Não é seguro afirmar que a confecção da neovagina se inscreverá no 
travestismo da imagem de qualquer forma. Especialmente porque na classificação do transexualismo, como disforia 
de gênero, desconhece-se completamente que o fenômeno dá certeza sobre a identidade é um fenômeno 
elementar das psicoses, o que significa a falta de referenciais clínicos mais rigorosos e menos fenomenológicos 
para a feitura do diagnóstico diferencial. O procedimento cirúrgico de mudança de sexo não é, em si mesmo, um 
tratamento do gozo transexual, mas antes, uma técnica bem adaptada para a transformação de um pênis em uma 
neovagina, com resultados funcionais bem avaliáveis. Isso não significa necessariamente a possibilidade de um 
tratamento real do tormento transexualista, tampouco abre a chance de o sujeito inventar seu próprio sintoma. 
Transgenitalização masculino-feminino: experiência do Hospital Universitário da UFRJ (FRANCO et al, 2010). 
Alguns pacientes mencionaram esperar que a profundidade da neovagina fosse de 16 até 24 cm, mas 
anatomicamente a profundidade da vagina normal oscila entre 8 e 10 cm, mas a queixa de uma profundidade 
inadequada à expectativa da paciente é frequente. Este aspecto deve ser abordado no pré-operatório para evitar 
transtornos, tanto emocional como funcional, no período pós-operatório. O encurtamento da uretra deve ser 
suficiente para que não persista uma projeção que se assemelhe a um pênis residual, mas não tanto que 
prejudique as adequadas cicatrização e micção. A uretra mais curta provoca uma depressão na linha média e faz 
com que os tecidos em seu contorno se assemelhem a pequenos lábios. O acompanhamento psicológico pós-
operatório deve auxiliar na adaptação das pacientes a suas novas condições. O relacionamento, anterior à 
operação, com um parceiro que concordou com a intervenção, pode terminar ou se alterar. Acresce o fato de que 
uma mudança tão radical, mesmo com o apoio pré-operatório do parceiro, pode perturbar o delicado equilíbrio de 
que são feitas as relações afetivas. É comum o fim do relacionamento ou a persistência da relação anal com uso 
esporádico da relação vaginal. Um dos pacientes configurou-se o impasse: o parceiro não conseguia ereção se a 
relação fosse vaginal e ela não aceitava mais a relação anal.  Nenhuma das pacientes em que este desacerto 
conjugal ocorreu, lamentou ou arrependeu-se de submeter-se a esta operação. Por outro lado, alguns pacientes 
não tinham nem nunca tiveram parceiro o que confirma a ideia de que a busca pela cirurgia de transgenitalização é 
muito mais de uma questão ligada à identidade pessoal do que relativa à atividade sexual. Um efeito psicológico 
muito interessante ocorre quando as pacientes são encaminhadas para ginecologista com a finalidade de serem 
orientadas em relação a métodos de lubrificação vaginal e para controle das mamas que podem ter recebido doses 
elevadas de estrogênio ou injeções de silicone feitas por leigos. Este é o momento de seu reconhecimento efetivo 
como mulher e proporciona satisfação tão grande quanto à colocação de próteses mamárias e, menor apenas, do 
que a do momento em que a documentação de identidade e o novo nome são registrados. 
 

Conclusão 
Após escolha, análise e discussão dos artigos, foi possível inferir que não apenas o corpo é alterado com a cirurgia, 
de modo que após a intervenção cirúrgica novas demandas psicológicas surgem com a readequação social. O 
indivíduo encontra-se por vezes desamparado pelos serviços de saúde básica e especializada devido a falta de 
perspectivas quanto ao conteúdo ainda recente nos estudos das ciências da saúde, dificultando sua autoaceitação 
e reinserção dentro da sociedade. Para Ceccarelli (2008), o comportamento transexual pós-operatório não sugere 
nenhum tipo de anormalidade psicopatológica, o que desclassifica o diagnóstico de disforia de gênero após a 
redesignação. A particularidade do caso dificulta os recursos terapêuticos, mas não incapacita um atendimento 
desde que haja a empatia e a fundamentação teórica atualizada por parte do psicólogo. A principal problemática, 
portanto, é a aceitação das outras pessoas que insistem em saber como ocorreram os procedimentos cirúrgicos e 
aspectos correlacionados (SAMPAIO E COELHO, 2013). 
 
Palavras-chave: psicologia; transexualidade; transgenitalização; conflitos; redesignação; disforia. 
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Introdução 
Atualmente estão em alta as discussões envolvendo a temática família. Nas rodas de conversas, no Congresso 
Nacional ou nas mídias em geral, é possível constatar que as pessoas se encontram provocadas quanto ao papel 
da família na composição na sociedade. Mas diante das movimentações políticas, religiosas e da sociedade como 
um todo em relação a essa temática, como está o relacionamento entre as pessoas que compõem essas famílias? 
Compreendendo as relações entre pais e filhos como determinantes para a definição dos rumos da família, 
direcionamos nossa discussão para tais relações. Em consulta a outras obras da autora identificamos alguns 
aspectos que são considerados determinantes para as relações entre pais e filhos. Quando os pais dedicam tempo 
de qualidade para seus filhos estão fortalecendo laços para a eternidade. Isaias 8: 18 “ Que os pais cuidem de suas 
famílias com amor, fé e oração, até que possam ir a Deus com alegria e dizer: Eis-me aqui, com os filhos que me 
deu o Senhor". Devemos como pais dar o nosso melhor para os nossos filhos, começando pelo tempo. Segundo 
White, Fundamentos do lar Cristão, relata que “ Privando-os filhos do tempo que lhe pertence por direito, está 
roubando deles a educação que deveriam receber dos pais [...] no entanto, de que, se os filhos não encontrarem 
nos pais e no lar aquilo que satisfaz sua necessidade de afeto e companheirismo, ele se voltarão para outras 
fontes, onde tanto a mente como o caráter estão em perigo. Na época atual, e muito difícil, educar filhos e instrui-
los de acordo com princípios bíblica do que é certo. E uma tarefa que deve ser regada dia pós dia. Os pais que 
praticam esportes ou lazer com seus filhos, esta desenvolvendo amizade, tornando- se assim um relacionamento 
mais concreto, gerando confiança e intimidade, dando abertura para um aconselhamento, pois e na infância e na 
adolescência que deve ser dada a educação, preparando para uma vida de caráter e temente a Deus. Os pais 
devem buscar sempre a orientação de Deus na educação dos seus filhos, e ter uma vida diária de oração e bom 
testemunho para com seus.   White, Apud (Testemunho Seletos, v.1, p.143) argumenta que, Pais imprudentes 
estão ensinando a seus filhos lições que serão perigosas para eles mesmos, e estão plantando também, ao mesmo 
tempo espinhos para os próprios pés. Pois os ensinamentos dados pelos pais os acompanharão por toda a vida. 
 

Objetivo 
Investigar entre as famílias que compõem o círculo social dos componentes do grupo, como avaliam a atenção 
dada por eles às crianças e adolescentes da sua família. Acrescentar no currículo experiência com pesquisa. 
Subsidiar a prática pedagógica envolvendo o tema. 
 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa de tipo qualiquantitativa com a intenção de coletar e discutir as possibilidades de 
intervenções pertinentes a relação pais e filhos na infância e adolescência. Os sujeitos de pesquisa foram 
selecionados a partir da disponibilidade de tempo e aceitação da participação na pesquisa respondendo com 
clareza e atenção ao questionário. Foram escolhidos numa amostra de conveniência 20 pais que residem na zona 
sul de São Paulo.  Para coleta de dados foi escolhido o questionário com questões abertas e fechadas entregues 
aos pais. 
 

Resultado 
O pais responderam a questão relacionada como você avalia o tempo de lazer dedicado a seu (s) filho (s), 73% 
argumentam que o tempo de lazer dedicado aos filhos são bons, 27% relataram que é muito bom, 0% acham que o 
tempo gasto de lazer com seu filho é ótimo. Dedique algumas horas de lazer aos filhos, participando junto nas 
tarefas e nos esportes, e ganhando sua confiança e amizades[..] Filhos seriam poupados de muitos males se fosse 
mais amigo dos pais, a mãe e o pai deve estimular neles a disposição de ser abertos e francos a levarem até eles 
suas dificuldades e quando estiverem em dúvida. (Fundamentos do Lar Cristão, White, p.81) “O diálogo entre pais e 
filhos deve funcionar como uma troca e não ser encarado como exigência, “cobrança” um controle da vida do 
adolescente, uma vez que, dependendo do tipo de comunicação prevalente no contexto familiar, os adolescentes 
irão conversar com os pais sobre temas específicos, ou seja, tenderão a filtrar as informações que querem passar 
ou obter deles”. (PRATA & SANTOS, 2007, p. 110). A parceria da escola com os pais torna-se algo fundamental 
para a educação de qualidade, e depende de uma boa comunicação com todos os membros da escola, e também 
com os pais, estabelecendo assim um vínculo duradouro e produtivo entre todos. Os filhos, desde pequenos 
sempre procuram encontrar apoio, informações, com os Pais, e nem sempre estes estão dispostos a "perder 
tempo" com as famosas "coisas de criança". A base de tudo deve sempre ser a família. Os filhos devem sempre 
participar das decisões importantes. Afinal, trata-se do futuro deles. Podem e devem opinar. O diálogo deve sempre 
ser franco e aberto Quando os Pais são questionados como consideram a frequência que seu (s) filho(s) procura 
para conversar, 11% responderam regular, 17% bom, 44% muito bom, e 28% ótima. A importância e necessidade 
do diálogo que os Pais precisam ter com seus filhos, acompanhando-os e auxiliando durante toda sua vida, 
formando assim indivíduos mais compreensíveis e humanos.  Segundo uma pesquisa realizada pelo INSPER 
(Instituto de Ensino e Pesquisa),  “Apenas incentivar o filho a fazer a lição de casa e a ir à escola todos os dias, 
providenciar um lugar tranquilo onde ele possa estudar e comparecer às reuniões de pais tem o efeito de elevar as 
notas em torno de 15%”. Os pais brasileiros estão longe de fazer parte dos pais mais participativos na rotina escolar 
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dos filhos. Segundo a pesquisa nos países da OCDE (organização que reúne os países mais ricos) 64% deles se 
dizem atuantes, no Brasil esse dado costuma variar entre 20% e 30%, dependendo de quem dá o número.  Esse 
resultado se deve a baixa escolaridade dos pais, que não adquiriu o hábito de estudo, não valorizando, a ponto de 
passar adiante, já os pais de colégios particulares, tiveram a oportunidade de estudarem, porém, não veem a 
educação como artigo prioritário. Dos pais entrevistados a maioria participam de alguma forma da vida escolar dos 
filhos, 34% participam das reuniões, 30% ajudam nas tarefas de casa, 25% dos eventos escolares, 9% levam ou 
buscam o filho na escola e apenas 2% não participam. Segundo Paulo Freire (1999 p,18) apud ESTEVÃO, “A 
educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda se a opção é progressista, 
senão se está a favor da vida e não da morte, da equidade e não da justiça, do direito e não do arbítrio, da 
convivência com o diferente e não de sua negação, não se tem outro caminho se não viver a opção que escolher. 
Encarná-la diminuindo, assim, a distância entre o que se diz e o que se fez”. Os pais devem participar mais 
ativamente da vida escolar de seus filhos, não se limitando apenas as reuniões ou eventos, os pais devem ser 
parceiros da escola, participar do conselho escolar, ser participativo na tomada de decisões, assim escola e pais 
terão um objetivo em comum a ser traçado, trabalhando em parceria para formar cidadãos capazes, críticos e 
responsáveis. Pais se sentem perdidos na criação de seus filhos, reconhecem que precisam de ajuda e buscam 
auxilio em diversas fontes. Alguns recorrem a amigos, internet, psicólogos, comunidades religiosas, dentre outros. 
O caminho mais assertivo a ser seguido são as escrituras, seguir os conselhos da Bíblia pode ajudar os pais a 
serem bem-sucedidos na educação de seus filhos. Sabemos que as condições do mundo não são favoráveis para 
a criação de filhos, porém a bíblia diz em Provérbios: 22:6 “Educa a criança no caminho em que deve andar, e até 
quando envelhecer não se desviará dele”.  Aconselhar os filhos, hoje em dia, é um grande desafio para os pais, 
muitos se rebelam contra eles, não os ouvem e acabam se aconselhando com amigos, que muitas vezes não é a 
melhor companhia. Sem saber o que fazer, muitos pais buscam ajuda, o gráfico nos mostra que 40% dos 
entrevistados recorrem a comunidade religiosa, 32% buscam outras alternativas, 20% pedem ajuda a amigos mais 
experientes e 8% pesquisam na internet como lhe dar com a situação. Muitos pais não impõem limites em seus 
filhos quando crianças, quando chegam a adolescência perde o controle sobre eles, na Bíblia em Provérbios 29:15 
diz “A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma, envergonha a sua mãe”, os pais 
devem corrigir seus filhos desde pequenos, para que quando forem grandes respeitem seus pais, e ouçam seus 
conselhos. Ao discorrer em seu artigo” Formação da Identidade do Adolescente” André Lesina Sacilotto relata sob a 
perspectiva de Aberastury e Knobel (1981), que “A principal tarefa da adolescência é a busca pela identidade 
sexual, social e psíquica”. Em relação aos conflitos ele afirma que. “A identidade social e psíquica se constitui 
através dos conflitos entre a necessidade de independência dos pais, por um lado, e a aproximação e dependência 
do grupo de amigos, por outro. Pais e amigos têm uma grande importância para a formação de um código de 
valores próprios do adolescente”. Tabela 1 - Na sua opinião, qual é a melhor forma para lidar com a sexualidade da 
criança/adolescente? Afirmaram:  Através do diálogo (8) 44% Com uma linguagem simples e transparente (7) 
39%; Explicar de acordo com a faixa etária da criança ou adolescente (2) 11%; Oferecer as informações de forma 
gradual à medida que são trazias pelas crianças e adolescentes (1) 6%; TOTAL (18) 100%. Em nossa 
sociedade, o assunto sexualidade ainda se encontra cercado de crenças, mitos e tabus. Isso sofre influência à 
cultura da sociedade que restringe e associa a sexualidade a reprodução humana e órgãos genitais. “A sexualidade 
faz parte da personalidade de cada um, é uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser 
separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de coito (relação sexual) e não se limita à 
ocorrência ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais que isso, é a energia que motiva a encontrar o amor, 
contato e intimidade e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas, e como estas tocam e são 
tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, portanto, a saúde física e 
mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito 
humano básico." (WHO TECHNICAL REPORTS SERIES, 1975) 

 
Conclusão 
Percebemos entre o referido pelas pessoas pesquisadas, que o diálogo é a principal estratégia na resolução dos 
conflitos. Porém alguns ainda lançam mão de sansões ou brigas, mas em todos os casos afirmam ter bons 
resultados diante da estratégia utilizada. Outro ponto que surge é, a sinceridade no trato/verdade. Afirmam alguns 
entrevistados que procuram falar a verdade para mostrar que esse é o melhor caminho. Entendemos que entre as 
limitações desta pesquisa, está o número de entrevistados, porém mesmo com um número pequeno de pessoas 
consultadas, há a sugestão de que os problemas sempre acabam ali, que sempre há sucesso nas estratégias 
utilizadas. Identificar o motivo pelo qual fica explícita essa realidade não foi possível nesta pesquisa, porém, diante 
do que testemunhamos no dia a dia escolar, nos noticiários ou nas redes sociais por exemplo, sugere que essas 
informações não condizem com a realidade. Daí a necessidade de que se dê seguimento a essa linha de pesquisa. 
 
Palavras-chave: relacionamento, pais, filhos 
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Introdução 
Os conflitos fazem parte da família, uma vez que a família é dinâmica, composta por teias complexas de relações 
entre seus membros. Nessas teias, estão presentes constantemente desavenças, ou seja, no cotidiano das 
pessoas, as brigas familiares são uma realidade. Assim, a história de uma família é marcada por momentos de 
crescimento, de estagnação, encontro, desencontro e reconciliação.   De acordo com Prudente (2003), ele afirma 
que: A família, ao longo dos anos, vem enfrentando um processo de profunda transformação em virtude dos fatores 
econômicos, sociais e culturais. Em decorrência destas transformações, vários novos tipos de conflitos 
apresentaram-se no seio familiar, já que a família atual é inovadora, democrática e igualitária. Os conflitos 
familiares, antes de serem conflitos de direito, são essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais, antecedidos 
de sofrimento. Logo, para uma solução eficaz, é importante a observação dos aspectos emocionais e afetivos. O 
meio adequado para a solução de conflitos familiares deve passar, inicialmente, pela compreensão positiva dos 
problemas, visto que, nesses casos, é necessária a manutenção dos vínculos. Para a solução de conflitos 
familiares faz-se necessário à possibilidade de diálogo e de escuta. É imprescindível o respeito mútuo, o que muitas 
vezes, teoricamente, seria impraticável. A família, de modo geral, tem sido alvo de ênfase tanto do mundo secular 
quanto do mundo cristão e evangélico. Hoje, há uma preocupação com a deterioração da vida familiar. Existe uma 
estrutura para a família, dentro da vontade de Deus, revelada na Sua Palavra, que impede essa deterioração. A 
realidade é que, no nosso país em especial, muitas famílias têm se distanciado muito dos padrões divinos, levando 
a deterioração dos valores cristãos. Jesus expôs os Seus projetos para a família seja feliz e bem-sucedida. Deus, 
por meio de Jesus Cristo se propõe a abençoar todas as famílias da terra, cumprindo a antiga promessa feita a 
Abraão: At 3:25-26 "Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: 
Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu Servo, e a vós 
primeiramente enviou para que vos abençoasse, desviando-vos, a cada um, das vossas maldades”. Deus tem 
sonhos para sua família e honrara a obediência que terá com Ele. É o único mandamento com promessa, é o que 
diz respeito à família. Ellen White faz uma menção muito importante sobre a atmosfera do lar, onde conselhos são 
dados com clareza e a importância de um lar feliz é elevada. “Nunca vos esqueçais de que deveis tornar o lar 
alegre e feliz para vós mesmos e para vossos filhos, absorvendo os atributos do Salvador”. Se introduzis a Cristo 
no lar, discernireis o bem do mal. Estareis aptos a ajudar vossos filhos a serem árvores de justiça, dando os frutos 
do Espírito. Podem sobrevir aflições, mas isso é a sorte da humanidade. Que a paciência, a gratidão e o amor 
mantenham no coração a luz solar, seja embora o dia sempre nublado. O lar pode ser simples, mas pode sempre 
ser um lugar em que se profiram palavras alegres e se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são 
hóspedes constantes. (WHITE, 2004, p. 32) resolva seus conflitos familiares, ame sua família e faça do seu lar um 
pedacinho do céu. Todas as famílias têm problemas e desafios. Mas as famílias bem-sucedidas tentam chegar 
juntas às soluções em vez de partir para críticas e contendas. “As famílias que deixaram marcas na historia ou na 
sociedade tinham apenas uma visão. O marido não pode ter uma visão não confirmada pela esposa e vice-versa”. 
(Campanhã, 2008, p. 120). Portanto é justamente nos conflitos familiares que transparecem sentimentos como: 
Hostilidade, vingança, depressão, ansiedade, arrependimento, ódio, mágoa, medo etc., dificultando a comunicação 
entre os mediados. Assim, a mediação familiar incentiva à comunicação entre as partes, responsabilizando-as pela 
formação de uma nova relação baseada na mútua compreensão. 
 

Objetivo 
Analisar o convívio das famílias brasileiras. Observar a relevância dos conflitos familiares; destacar os principais 
fatores dos conflitos existentes no convívio familiar; ampliar de forma construtiva os conhecimentos sobre possíveis 
resoluções de conflitos familiares. 
 

Metodologia 
Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos qualitativos. Com a intenção de coletar e 
discutir informações sobre como os conflitos familiares são resolvidos. Os sujeitos da pesquisa foram selecionados 
a partir da disponibilidade de tempo e aceitação da participação na pesquisa respondendo com clareza e atenção 
ao questionário. Foram escolhidos para a amostra 6 famílias que residem na região do Capão Redondo, Zona Sul 
de São Paulo. Para a coleta de dados foi escolhido o questionário com questões abertas e fechadas, entregues aos 
sujeitos. O primeiro contato com os sujeitos foi o preenchimento do Termo de Consentimento Livre esclarecido para 
a participação da pesquisa.  Os resultados foram analisados e organizados de acordo com as informações obtidas 
da análise estática das questões dos questionários. A interpretação final desses dados empíricos ocorreu através 
das ideias inseridas pelos sujeitos no estudo do material coletado. Os resultados terão por base as respostas dos 
sujeitos em cada questão. 

 
Resultado 
Em relação com que frequência às famílias tira um tempo de lazer, 84% relataram que sim, 11% dizem que poucas 
vezes e 5% nunca tiram o tempo para o lazer em família, mesmo o número sendo significativo de famílias que se 
reúnem para essa prática de lazer, infelizmente ainda existem famílias que nunca se reúnem para essa vivência. 
Nesse sentido (CAMPANHÃ, 2008) explica que a família tem que ter visão em tudo, e faz parte do processo 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 194 

planejar para estarem em família, momentos de lazer devem ocorrer para que a família possa fazer descobertas em 
unidade. Na opinião dos entrevistados, se na família á respeito na hora de tomar decisões, 90% responderam que 
sim, 5% responderam que às vezes e os outros 5% responderam que não, infelizmente mesmo o número de 
respostas sendo “sim” ainda existe famílias que discordam em tomar decisões que favoreça a valorização para um 
respeito familiar. Sobre isso (ANDRADE, 2013) menciona que é preciso colocar em prática o processo ganha-
ganha que ele explica em sua analise de como evitar conflitos familiares, para resolver conflitos como esse que 
envolve decisões, ele explica que a visão da outra pessoa deve ser como se fosse a sua. No que tange a questão 
do planejamento de tempo para a família, 74% dos sujeitos afirmam que planejam um tempo para a família, 5% 
afirmam não planejar e 21% planejam às vezes. De acordo com (AZEVEDO, 2008) compara a família como um 
prato, cuja junção de seus ingredientes não é simples, mas é possível. Infelizmente a rotina das famílias tem 
favorecido a preocupação apenas do planejamento de bons momentos juntos e não a concretização desses 
momentos, ou seja, a teoria ainda existe no meio das famílias mais a aplicação da pratica está cada vez mais 
distante da realidade familiar. (VALADÃO, 2012, p.14) fala da importância do vinculo família, que pela falta de 
planejamento e de momentos entre os familiares não ocorrer. Ele diz que por meio do vinculo entre a família Deus 
se revela, o projeto escolhido por Deus para a família é a comunhão, a família que não se reuni para que haja 
comunhão dificilmente se relacionará com Deus. Na opinião dos entrevistados há discussões frequentes na família, 
levando em conta tudo que defendemos aqui, entendemos que as discussões existem muitas vezes por falta de 
dialogo na família. Outro fator importante e que deve ser observado é a comunhão da família com Deus, o lar 
precisa ser um lugar de paz, onde Deus tenha prazer em habitar. Diz a escritora (WHITE, 2005, p.42) que Sob a 
guia do Espírito Santo, a mente que sem reserva se dedica a Deus, desenvolve-se harmoniosamente, e é 
fortalecida para compreender e cumprir as reivindicações de Deus. O caráter fraco, vacilante, transforma-se em 
outro, forte e inabalável. Por isso faz-se tão importante à relação entre família x Deus.  Tabela 5 – A solução dos 
problemas nas famílias. Afirmaram:  Resolver através do dialogo (14) 78%; Respeitando as opiniões de todos (2) 
11%; Por meio de reuniões em família (1) 6%; Através da oração (1) 6%; TOTAL (18) 100%. Vê se nesta síntese de 
atividades que as famílias entrevistadas preferem resolver seus conflitos através do dialogo, uma porcentagem 
muito pequena se refere às reuniões em famílias, conforme (ASSIS; GOMES; NADJAINE e CONSTANTINO, 2005) 
através do dialogo com as pessoas nós conseguimos escutar diferentes opiniões sobre o mesmo assunto discutido, 
ou podemos defender a nossa opinião diante da visão do próximo, quando guardamos algum problema dentro de 
nós mesmos aquilo pode nos sufocar aos poucos levando até mesmo a uma doença e não permitindo que nós 
consigamos enfrentar as dificuldades da vida. Tabela 6 – Reação da família diante mágoas e conflitos. Afirmaram: 
Se negar a resolver o conflito pelo fato de não se sentir culpado (13) 72%. Houve perdão das partes envolvidas (4) 
22%. Não se importar com a situação (1) 6%; TOTAL (18) 100%. Quando as famílias foram questionadas 
referentes à resolução dos conflitos que geraram mágoas, apenas 22% se importaram em liberar perdão mediante 
ao conflito existente, nesse quesito (OCAÑA, 2007) informa que liberar perdão é algo muito difícil, pois exige força 
de vontade e tempo, perdoar inclui renunciar, quebrar o orgulho existente dentro de cada um de nós, tirar a imagem 
de vitima e perdoar a nós mesmo. Diante disto entendemos a importância do perdão para a resolução de conflitos 
na família, perdão restaura os laços, transmite harmonia e alegria, reconstrói afetos destruídos pelas mágoas 
causadas. 
 

Conclusão 
Sabemos que não existe um modelo de família perfeito, isso porque somos imperfeitos, constantemente nos 
queixamos de algo ou de alguém da família, a decepção habita nos lares e as famílias se autodestroem pela falta 
de perdão. Sem perdão a família não sobrevive aos conflitos do dia a dia, pois não existe a aceitação das 
diferenças, por isso é importante falar que a família deve habitar em um território de vida e não de morte, um lugar 
de cura e não de doença.  Com base nos resultados analisados também é possível analisar que outro fator 
agravante nas famílias brasileiras é a falta de tempo para lazer, segundo (White, E. 2006. p. 10/99) os pais devem 
se organizar para separar esse tempo com os seus filhos, quando isso não é feito os pais privam o tempo que lhes 
é concedido por direito. E de extrema relevância fazer de uma casa um lar feliz, partindo disso observamos que 
quando a família consegue reservar um período de lazer para diversão e uma comunicação mais descontraída, o 
brilho da alegria consegue permear a família, a esposa quer separar um dia para lazer com a família mais o esposo 
não tem a mesma visão que a esposa e assim vice-versa, sobre isso (CAMPANHA J. 2008) afirma que todos da 
família devem obter a mesma visão, existe uma necessidade de que todos da família possam ter uma ampla visão 
sobre os contextos e diferentes situações em que a família está inserida, sendo assim a família consegue se 
manter fortalecida. O importante não é esperar que apenas um membro da família tome uma determinada postura 
mediante a essa ampla visão, quando todos os membros da família não abraçam a mesma causa o fortalecimento 
não resiste por muito tempo, sendo assim, o mais importante não é mostrar de quem vai ser a tomada inicial e sim 
que, independente de quem vai ter a visão toda a família esteja aberta para partilhar da mesma. Como podemos 
notar a pesquisa também nos mostra que ainda existe respeito entre as partes mencionadas, conforme diz (WHITE, 
E. 2006. p. 11) a família que permite a constante estadia de Deus em seu lar fica manifesto o amor e a simplicidade 
um para com os outros, existindo assim o respeito, foi observado que grande parte das famílias pesquisadas, 
independente de suas religiões acredita na existente poder de Deus em seus lares e isso segundo a Bíblia Sagrada 
é um importante fator para ter uma família abençoada, sendo assim podemos dizer que um lar abençoado, com 
conflitos solucionados é aquele que há espaço para a habitação de Deus onde todos conseguem obter a mesma 
visão. 
 
Palavras-chave: família, resolução, conflitos 
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CHECK-UP DA FAMÍLIA 
 

Marília de Oliveira Leite; Édna Neves, Geórgia Amorim; Sara Castro; Uilma Santos; Eunice Barros Ferreira Bertoso 
 

Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 

Introdução 
Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa 
formando um lar. Uma família tradicional é normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união 
de fato, e por um ou mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. A família é considerada uma 
instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio 
social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar 
que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, 
bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. O ambiente familiar é um local onde deve 
existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de alguns 
dos membros. As relações de confiança, segurança, conforto e bem-estar proporcionam a unidade familiar. 
Segundo Leonardo Carnut e Juliana Faquim (2014), o conceito de família se modifica conforme o tipo de 
sociedade, o tempo e sua estrutura social, na medida em que sofre as influências dos acontecimentos sociais.  
Citam a definição de família para a psicologia, como um grupo de pessoas, vivendo em uma estrutura 
hierarquizada, que convive com uma proposta de uma ligação afetiva duradoura, incluindo uma relação de 
cuidados entre adultos e deles para crianças e idosos que aparecem no contexto. Pode-se também entender como 
uma associação de pessoas que escolhem conviver por razões afetivas e assume um compromisso de cuidado 
mútuo e, se houver, com crianças, adolescentes e adultos.  A importância social da família se dá por esta ser o 
principal agente de socialização e reproduzir padrões culturais no indivíduo. Ela “inculca” modos de pensar e atuar 
que se transformam em hábitos. A família é o primeiro sujeito que referencia e totaliza a proteção e a socialização 
dos indivíduos. Esta, por sua vez, vem sendo apontada como elemento-chave não só para a “sobrevivência” dos 
indivíduos, mas também para a proteção e a socialização, transmissão do capital cultural, do capital econômico e 
da propriedade do grupo, bem como para ampliar as relações de gênero e de solidariedade entre as gerações.  
Para os autores do artigo: “A evolução contemporânea da família: estruturas, funções, necessidades”, a concepção 
estática da família, considerada como um refúgio, uma garantia de estabilidade ou de ordem social, está hoje 
ultrapassada. Num mundo em rápida transformação, a família nada perdeu da sua importância, do seu vigor, da 
sua vitalidade, mas atravessa uma fase de completa transformação. Ainda para esses autores, dentro da família 
cada membro tem um “papel social”, que envolve o cumprimento de determinadas funções. Mas o seu papel social 
não se limita a este aspecto funcional: refere-se também a uma determinada imagem de pai, de mãe ou de filho 
que corresponde a uma expectativa de comportamento.  A mulher vai alcançando, em quase toda parte, uma 
igualdade de direitos como o homem. A mulher tem um papel a desempenhar em todos os campos: familiar, 
profissional, político e outros, papel que é tão importante como o do homem; mas imprime-lhe uma nota pessoal 
diferente. A família conjugal, tal como a vemos evoluir, encontra-se, pois, marcada por uma maior individualização 
das diferentes personagens, por um lugar mais importante dado à criança e ao adolescente, por uma maior 
complexidade das relações internas, por uma forma mais democrática de educação. O grupo familiar insere-se na 
sociedade por intermédio das relações exteriores: grupos de parentesco, grupos de vizinhança, associações das 
quais fazem parte os membros das famílias, movimentos familiares, etc. As famílias experimentam cada vez mais a 
necessidade de serem representadas, como tais, na vida social e política, por movimentos que defendam seus 
interesses. As dificuldades surgem quando alguns desses movimentos são demasiados nitidamente orientados por 
famílias pertencentes somente a determinados meios sociais (DE LAUWE, Paul- Henri et al.). Em fim, o 
reconhecimento da importância da família no contexto da vida social está explícito no artigo 226 da Constituição 
Federal do Brasil, quando declara que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, 
endossando assim o artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos, que toma a família como sendo o núcleo 
natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. No Brasil tal 
reconhecimento se reafirma no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e na própria Lei 
Orgânica da Assistência Social. Embora haja o reconhecimento explícito sobre a importância da família na vida 
social e, portanto, merecedora da proteção do Estado, tal proteção tem sido cada vez mais discutida, à medida em 
que a realidade tem dado sinais cada vez mais evidentes de processos de penalização e desproteção das famílias.  
Esse paradoxo não é novo e não foi resolvido nem com a estruturação do Estado de Bem-Estar Social, no qual foi 
definido o reconhecimento da responsabilidade coletiva no enfrentamento das “dependências” individuais e 
familiares. Isso é: ninguém jamais é autossuficiente, e o bem-estar depende tanto de segurança em relação ao 
futuro e aos eventos críticos da vida, quanto da possibilidade de contar com uma rede para garantir a reprodução 
cotidiana, social e biológica (MIOTO apud JELLIN, 1997). 

 
Objetivo 
Investigar o convívio da família. Entender o conceito de família e sua formação; compreender o papel da família no 
desenvolvimento de cada indivíduo; Identificar a importância da família na vida social bem como a sua proteção de 
acordo com o artigo 16 da Declaração dos Direitos Humanos. 
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Metodologia 
Estudo exploratório descritivo, envolvendo pesquisa bibliográfica sobre o tema e pesquisa de campo com famílias 
da Zona Sul de São Paulo.Tendo como abordagem a pesquisa qualiquantitativa de caráter exploratório. A Coleta de 
Dados se deu por meio de questionário semiestruturado com questões abertas e fechadas. 
 

Resultado 
Para obtermos os dados esperados para atingir o objetivo da pesquisa, centralizaremos as análises de acordo com 
a seguinte ordem: Perguntas de múltipla escolha; Perguntas de dissertação. Perguntas de Múltipla escolha 
Segundo Nancy Van Pelt autora do livro: “Felizes no amor” - Casa publicadora brasileira, a comunicação é 
essencial para a vida do ser humano, ela relatou: “Com freqüência supomos que só pelo fato de os lábios de 
alguém estar se movendo, está havendo comunicação. A conversação, porém, é uma atividade levada a efeito 
entre duas pessoas e implica em dar e receber informações [...]. Deveríamos acrescentar uma terceira dimensão a 
este duplo processo-a compreensão. Seguindo essa linha de comunicação a primeira questão trata do assunto. 
Observe o gráfico da primeira questão.  Podemos perceber que setenta por cento das pessoas que participaram, 
consideram boa a comunicação de sua família. Trinta por cento definem como muito boa, e ninguém considera a 
comunicação da família como regular ou ruim. O gráfico acima mostra os resultados da questão de número 3 do 
questionário. Em análise chegamos aos seguintes resultados: sessenta por cento das pessoas questionadas 
consideram a família como sendo pessoas unidas com poucas desavenças e boa comunicação. Dez por cento diz 
que a família está pronta para enfrentar qualquer situação difícil sem pessimismo. Outros dez por cento consideram 
sua família como pessoas que lutam pela harmonia no lar apesar de pouca comunicação. E por fim, vinte por cento 
diz que apesar das muitas brigas a família está unida quando surge um imprevisto. Percebemos, portanto, que na 
maioria dos casos as pessoas dizem que suas famílias não possuem brigas e se comunicam bem, porém ainda 
assim é preocupante saber que famílias que brigam muito ficaram em segundo lugar nessa análise, ainda que 
poucos. Segundo Ellen White em seu livro “Lar e Família”-2004, “o lar cristão é aquele onde o amor reina e 
encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia”. Portanto, é importante que todos na 
família saibam estar em harmonia e tentar fazer do lar um lugar de respeito e com bons ares. Perguntas 
dissertativas Iniciaremos as análises de questões dissertativas abordando os pontos em comum de cada pessoa 
em sua individualidade. Cada questão dissertativa aborda um tema importante e serão citadas respostas de 
algumas pessoas, as quais são relevantes. A seguir, analisaremos a tabela da questão de número quatro do 
questionário em anexo. Como a família age quando necessita resolver qualquer problema: Reunião entre casal (1 
pessoa) 1%; Reunião familiar (18 pessoas) 98%; Conversa com Deus (1 pessoa) 1%; Não há diálogo (0) 0%; 
podemos perceber a partir dessa tabela que quase todas as pessoas se reúnem com seus familiares para discutir 
qualquer problema que apareça. O que pode ser um bom fato, porém é ao mesmo tempo triste saber que apenas 
uma pessoa busca também a Deus para resolução de seus problemas. Segundo a bíblia sagrada (Tradução José 
Ferreira de Almeida) em seus textos de João 8: 47 “Quem é de Deus ouve as palavras de Deus”. Isso significa que 
Deus se comunica conosco e por isso devemos buscá-lo em todos os momentos de dificuldade. Temos a garantia 
de que Ele sempre estará disposto a nos ouvir, mas temos que estar cientes de que também podemos ouvi-lo, 
basta querer. O que é necessário para manter a família em harmonia Cumplicidade (1) 5 %; Sinceridade (1) 5%  
Amor (2) 10%; Deus (5) 25%; Ser exemplo para os filhos (2) 10%; Respeito (5) 25%; Comunicação (4) 20%. A partir 
da tabela acima podemos perceber que Vinte e cinco por cento das pessoas consideram Deus como centro para 
manter a família em harmonia e outras vinte e cinco por cento consideram o respeito como base para manter a 
família harmonizada. Ou seja, Deus e respeito são considerados os principais elementos para que a família esteja 
em harmonia, mas não significa que seja apenas isso, vinte por cento das pessoas responderam que é preciso 
comunicação. O que é essencial em qualquer lugar do mundo, afinal o ser humano possui a necessidade de 
comunicação. Na tabela seguinte veremos quais foram os momentos mais felizes na criação dos filhos das pessoas 
entrevistadas, onde se inclui também a primeira fala. O momento mais feliz na criação dos filhos. Primeiros passos 
(6) 30%; Primeira fala (6) 30%; Primeiro choro (6) 30%; Primeiro dia na Escola (2) 10%. É interessante notarmos 
que as pessoas consideram a fala, os primeiros passos e o primeiro choro como os mais felizes na criação dos 
filhos. As pessoas deveriam observar esses pequenos detalhes durante toda a vida e não apenas na primeira vez, 
tornar a vida cada vez mais bonita, como a mágica e a coisa mais linda do mundo que é o nascimento de uma 
criança, o surgimento de uma vida. Se cada vez que acontecesse um imprevisto as pessoas lembrassem o milagre 
da vida, os relacionamentos seriam melhores. Como foi o nascimento dos filhos. Foi um susto (2) 10%; Um sonho 
realizado (8) 40%; Muita alegria (10) 50%. Pensando nisto, temos na tabela acima um resultado surpreendente 
onde as pessoas dizem ser o nascimento de seus filhos um momento de muita alegria e um sonho realizado. A 
bíblia sagrada (José Ferreira de Almeida) relata em Mateus 19. 14: “Qualquer que receber em meu nome uma 
criança, a mim me recebe”. Deus se agrada das crianças e receber um bebê deve ser a maior alegria de todos, 
porém é importante saber educar e aproveitar todos os momentos felizes. O que a família faz para se divertir: Um 
passeio no shopping (5) 25%; Assistir um filme (5) 25%.  Não fazer nada (0) 0%; Sair para um parque (10) 50%. 
Metade das pessoas aproveita o tempo com a família saindo para um parque, o que é muito bom, famílias que 
aproveitam todos os momentos com os filhos ou parentes são mais felizes. Porém o foco dessa análise não é o 
lado positivo, mas o lado negativo. É gratificante saber que ninguém respondeu que não faz nada para se divertir 
com sua família, isso é muito bom. 

 
Conclusão 
Concluímos, portanto nossa pesquisa com um bom resultado, as famílias submetidas ao questionário, possuem 
Deus como centro de suas vidas, fazem o possível para que estejam em harmonia, se divertindo com seus filhos, 
se reunindo quando surge qualquer problema e as pessoas sabem quais são os momentos felizes que devem ser 
guardados no coração. Sabemos que famílias felizes sabem se comunicar e obtém o respeito dentro de seu lar. 
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Esperamos que essa pesquisa mostre ao leitor que, família é a coisa mais importante na vida do ser humano. A 
família é quem nos torna as pessoas que somos no futuro. É ela que nos educa e nos instrui no caminho certo. 
 
Palavras-chave: Check-up, Família, relacionamento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 198 

O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM 
PARA OS ALUNOS DE UMA ESCOLA ESTADUAL DA REDE PÚBLICA PAULISTA 
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Introdução 
No mês de agosto de 2012, tivemos a oportunidade de conhecer uma escola estadual, situada na Zona Sul da 
cidade de São Paulo. Isso se deu por meio do projeto da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – CAPES, em parceria com o Centro Universitário Adventista de São Paulo, o PIBID – Programa de 
Iniciação à Docência. Nesse programa, o objetivo de realizar, semanalmente, intervenções junto as crianças e 
trabalhar conceitos matemáticos, utilizando os jogos, que eram confeccionados por nós, alunos bolsistas do curso 
de Pedagogia. Desse modo, com planejamento e permissão dos docentes da escola, formávamos duplas, trios e 
grupos com as crianças do 2º ao 5º ano do ensino fundamental I, previamente selecionadas pela professora de 
cada turma. Geralmente eram as crianças que apresentavam dificuldades de aprendizagem em matemática, as 
quais dividíamos em grupos. Nesses grupos, as crianças participavam dos jogos e das atividades que 
propúnhamos. Sempre quando terminávamos as intervenções com as crianças, auxiliávamos a professora da sala 
no que fosse necessário, o que fez com que, com o tempo, fossemos conhecendo melhor a escola, sua rotina, as 
pessoas que lá trabalhavam e também os espaços físicos. Observamos, então, que havia um laboratório de 
informática na escola, mas que parecia permanecer sempre fechado. Isso chamou nossa atenção e perguntamos 
aos professores se eles utilizavam o local em alguma atividade com os alunos. Infelizmente, a maioria deles 
confirmou o que já imaginávamos, o laboratório de informática praticamente não era utilizado. Concomitante a isso, 
à medida que frequentávamos a escola para realizar as atividades do PIBID e aplicávamos os jogos, pareceu-nos 
que muitos professores não compreendiam e não valorizavam os jogos como apoio de aprendizado. Dessa forma, 
quanto mais atuávamos utilizando jogos e estudávamos sobre isso, mais desejávamos que os professores 
compreendessem que os jogos eram um apoio tão importante para o aprendizado. Foi quando pensamos na 
possibilidade de articularmos as duas coisas: a utilização dos jogos e o uso mais efetivo do laboratório de 
informática, ambos como recursos pedagógicos. Pareceu-nos que as duas coisas podiam culminar numa forma 
muito prazerosa e eficiente para promover o aprendizado das crianças, sendo, portanto, um recurso fundamental 
para os professores. Mas como fazer isso, se não víamos o laboratório ser utilizado pelos professores? Como um 
professor que nunca tinha utilizado ou raramente usava esse espaço, poderia entender os benefícios do uso do 
laboratório de informática na sua prática pedagógica? Será que a gestão da escola criava possibilidades para o uso 
do laboratório de informática? Qual seria o impacto do uso do laboratório, caso fizessem o uso frequente como 
recurso para o aprendizado das crianças? Foram perguntas como essas, juntamente com as vivências 
experimentadas no PIBID, que nos levaram ao objetivo principal desse trabalho: mostrar a importância do uso 
planejado do laboratório de informática da escola enfatizando sua importância como recurso pedagógico para a 
promoção da aprendizagem, especialmente como apoio para o ensino de matemática. 
 

Objetivo 
Mostrar a importância do uso planejado do laboratório de informática da escola enfatizando sua importância como 
recurso pedagógico para a promoção da aprendizagem. Conscientizar os docentes sobre a importância de 
diversificar as estratégias de aprendizagem oportunizadas pelo laboratório de informática. Conhecer as dificuldades 
que os docentes têm na escola de planejar aulas para realizar no laboratório de informática. Propor o uso planejado 
do laboratório de informática, estimular o professor a conhecer as diversas possibilidades de uso do laboratório de 
informática como recurso pedagógico. 
 

Metodologia 
Esse trabalho, de caráter qualitativo, foi realizado por meio de levantamento bibliográfico, por meio de duas 
entrevistas semiestruturadas, realizadas com uma professora, do quarto ano do Ensino Fundamental I e 
intervenções da turma dessa professora de uma escola pública da zona sul do município de São Paulo. As 
entrevistas com a professora foram realizadas em dois momentos distintos. A primeira foi realizada antes da 
intervenção com os alunos no laboratório de informática da escola e a segunda foi realizada após as intervenções 
no laboratório de informática da escola. Ressaltamos que essas entrevistas foram feitas no próprio local e horário 
de trabalho da professora, depois de prévio acerto. Os oito encontros com as crianças e as duas entrevistas com a 
professora foram realizados num período de dois meses e foi autorizado pela direção da escola. A finalidade 
desses encontros era mostrar para a professora como o laboratório de informática pode ser um importante recurso 
para o aprendizado dos alunos. Desse modo, em cada encontro realizado, o planejamento prévio foi feito em 
conjunto com ela. Assim, os conteúdos trabalhados no laboratório, coincidiam com os conteúdos que estavam 
sendo trabalhados em sala de aula, sendo jogos eletrônicos educativos com os temas de português e matemática. 
1º Encontro: Os alunos preencheram uma ficha com os dados: nome, ano, idade e data. Após a apresentação de 
todos os alunos, eles conheceram os sites de jogos educativos, ao qual foi livre a escolha do jogo. Nos demais dias 
os jogos foram destinados com a finalidade de acompanhar o conteúdo da sala de aula. Após o término, 
anotávamos os jogos do dia e finalizávamos com a devolutiva de jogarem aprendendo matemática ou português.  
Após as oito intervenções com os alunos e a professora no laboratório, realizamos a segunda entrevista com a 
professora. As duas entrevistas realizadas nessa pesquisa foram transcritas e seus conteúdos foram organizados 
em quatro temáticas, a fim de facilitar a exposição dos resultados. As temáticas levantadas a partir das falas da 



 
XVII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 199 

professora foram: 1) Formação, trajetória profissional e conhecimentos sobre a tecnologia; 2) Dificuldade quanto ao 
uso das tecnologias e o uso do laboratório na escola; 3) Recursos disponíveis e recursos utilizados na escola; 4) 
Coordenação da Escola e Benefícios /Importância da tecnologia na educação. E as intervenções como resultados 
foram descritos por meio de suporte a segunda entrevista realizada. 

 
Resultado 
os resultados foram: Temática 1: Formação, trajetória profissional e conhecimentos sobre a tecnologia A professora 
relatou atuar a quase 28 anos na área da educação e na primeira entrevista não fez menção de continuar estudos 
em nível de pós-graduação e quando perguntamos à professora se ela se sentia preparada para trabalhar com a 
tecnologia, nos dá do quanto o professor e as tecnologias ainda estão distanciados, se pensarmos no trabalho 
pedagógico. No entanto, diante da realidade na qual vivemos, não é apenas importante, mas imprescindível que os 
professores estejam melhor preparados para a utilização das novas tecnologias como recurso pedagógico e essa é 
uma tarefa a ser cumprida tanto na formação inicial, como na formação continuada. Temática 2: Dificuldade quanto 
ao uso das tecnologias e o uso do laboratório na escola.Quando fizemos a proposta de trabalharmos com o 
laboratório de informática na escola, a professora “R” afirmou que não fazia uso frequente dele. Isso porque, o 
laboratório estava quase desativado. Os principais motivos alegados foram: falta de organização quanto a dias e 
horários e falta de preparo/planejamento pedagógico para sua utilização. Após nossa intervenção, perguntamos 
novamente à professora sobre as dificuldades encontradas e ela voltou a enfatizar a precariedade das condições 
como um complicador. O fato é que o laboratório de informática necessita estar com os recursos necessários, 
comportar uma quantidade de alunos e não ser apenas um espaço para reforço de aulas, que é o que acontece na 
escola pesquisada. Temática 3: Recursos tecnológicos disponíveis e utilizados na escola A professora citou o 
computador como um dos recursos disponibilizados pela escola. Na segunda entrevista, destacamos a fala da 
professora que mostra seu reconhecimento para o uso mais efetivo do laboratório de informática como apoio para o 
ensino de outros conteúdos trabalhados em sala de aula. Agora, ela não apenas cita que há um laboratório na 
escola, mas sim que ele deverá ser usado mais vezes e para o ensino de outros conteúdos. Temática 4: 
Importância e benefícios do uso da tecnologia na educação. Apresentação dos resultados e discussão Apoio da 
coordenadora da escola. Desenvolvimento dos alunos na intervenção no laboratório. A professora também 
reconhece que é algo que empolga, que atrai, que motiva, que estimula e que, consequentemente, tem um 
resultado bastante positivo aos alunos e professores. 
 

Conclusão 
O objetivo principal desse trabalho foi mostrar a importância do uso planejado do laboratório de informática da 
escola enfatizando sua importância como recurso pedagógico para a promoção da aprendizagem. Diante dos 
resultados apresentados, pudemos perceber que ainda é preciso um grande esforço para o laboratório de 
informática seja incorporado efetivamente e de forma regular como recurso pedagógico. Se, por um lado, há 
problemas decorrentes da infraestrutura, como a pouca quantidade de computadores, por outro, falta também 
ações pedagógicas intencionais para seu uso. Ações essas, que a nosso ver, deveriam ser pensadas no âmbito da 
coordenação pedagógica, inicialmente. Na experiência que tivemos na escola e que relatamos nessa pesquisa, 
pudemos constatar, mediante os depoimentos da professora, que os benefícios do uso do laboratório de informática 
na sua prática pedagógica foram significativos. Esses benefícios se deram, especialmente, por conta da 
participação da professora com seus alunos, desde o planejamento da atividade até sua execução. Reiteramos 
aqui a necessidade de usar esse espaço, de forma planejada e participativa por todos na escola, sobretudo a 
equipe de gestão, e pontuamos que os jogos são um meio muito eficiente para se alcançar o objetivo de utilização 
mais eficiente do laboratório, como espaço profícuo de aprendizagem escolar.  Acreditamos que, se a coordenação 
pedagógica, juntamente com os professores, planejar ações para a utilização do laboratório de informática, 
sistematizando aulas de acordo com os conteúdos propostos para cada turma e fazendo levantamentos dos 
questionamentos e melhorias de forma contínua, poderá chegar a resultados ainda mais expressivos. 
Consideramos, após essa pesquisa, o laboratório de informática como um recurso pedagógico de apoio essencial 
para o trabalho dos professores e do aprendizado dos alunos no Ensino Fundamental I. Como sugestão de sua 
utilização, elencamos os jogos matemáticos, mas cremos que suas possibilidades de utilização não se esgotam 
com eles. Sugerimos, a partir da experiência que relatamos nesse trabalho, que a formação em serviço dos 
professores também possa ser um espaço para a inclusão do estudo do uso das tecnologias na educação. 

 
 
Palavras-chave: Laboratório de Informática, escola e professor 
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Introdução 
No contexto escolar, tem se percebido, ao longo do tempo, que há alguma dificuldade na aprendizagem das 
Ciências Biológicas por parte dos alunos. Alguns fatores podem ser citados como causadores dessas dificuldades, 
como: a quantidade de informações necessárias para se passar o conhecimento científico, e a forma 
descontextualizada pela qual a disciplina apresenta fenômenos não visíveis ao olho humano. De forma geral, esses 
e outros fatores as tornam abstratas e consequentemente, apenas decorativas (Braghini, 1998); desta forma, os 
estudantes armazenam as informações de maneira mecânica e memorística, tornando-os incapazes de reproduzi-la 
em uma situação diferente da que lhe foi proposta anteriormente (Krasilchic, 2004). Segundo Krasilchic (2004), a 
maneira unidirecional pela qual o conhecimento é transmitido, ou seja, o professor expõe o conteúdo não dando 
oportunidade para que o aluno desenvolva criticidade no processo de ensino aprendizagem, torna-o apenas 
ouvinte, gerando assim desinteresse, uma vez que a opinião do estudante não é levada em conta para o seu 
próprio desenvolvimento cognitivo, e consequentemente a ineficiência no aprendizado formal é presente no 
contexto de sala de aula. Segundo Benedetti et al. (2005) o ensino de biologia no ensino médio deve permitir aos 
alunos compreender o dinamismo e a integração que caracterizam essa área do conhecimento, não apenas se 
limitando a decorar os conteúdos abordados, mas sim objetivando buscar novos recursos didáticos que facilitem a 
aprendizagem e a dinâmica em sala de aula, consequentemente despertando o interesse dos alunos em participar 
da aula de forma espontânea. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999), existe uma 
grande dificuldade entre os alunos no processo de aprendizagem na organização do conteúdo por conta da 
metodologia tradicionalista adotada comumente no contexto escolar; em detrimento das finalidades atribuídas pela 
Lei de Diretrizes e Bases. Por conseguinte, estes documentos apontam como uma das possíveis alternativas de 
estratégias para abordagem de temas científicos, o desenvolvimento, o uso e a avaliação de jogos didáticos. O jogo 
oferece o estímulo e o ambiente propícios que favorecem o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e 
permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e 
profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova 
maneira, lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior 
apropriação dos conhecimentos envolvidos (Orientações Curriculares para o Ensino Médio. BRASIL, 2006). A 
palavra “Lúdico” é originada do latim “Ludus’’, que significa jogo. O jogo lúdico possui caráter educativo, fato esse 
que o diferencia dos demais jogos de entretenimento, permitindo ao educando autoconhecimento, vivência 
integrada ente colegas e professores, fato esse que os motiva a aprender ativamente, tudo isso associado á alegria 
e ao prazer (Moreira, 2006).  No processo educativo, a inserção dos Jogos Didáticos no contexto escolar teve um 
lento desenvolvimento, entretanto, hoje sabe-se que a utilização do Lúdico traz vantagens tanto para o ensino, 
quanto para a aprendizagem (Pierozan e Brancher, 2004). Nesse contexto, os jogos didáticos entram no cenário 
atual como práticos, relativamente com baixo custo e promovedores do desenvolvimento de relações sociais e 
cognitivas dos alunos. 
 

Objetivo 
Elaborar, confeccionar e testar um jogo didático, abordando conteúdos de relações ecológicas. 

 
Metodologia 
O jogo foi elaborado, confeccionado e testado junto ao Programa Institucional de Bolsa a Docência (PIBID), o qual 
concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de iniciação a docência desenvolvida por 
Instituições de Educação Superior em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. A 
intervenção foi realizada após os conceitos de relações ecológicas serem explicados de forma tradicional pela 
professora regente. Trabalhou-se com cinco turmas do primeiro ano do Ensino Médio em uma escola pública 
localizada na zona sul da cidade de São Paulo, totalizando 130 alunos que participaram das três etapas da 
intervenção didática (Pré-teste, jogo e pós-teste). Foi construído um jogo contendo 26 cartas; cada uma possuindo 
imagem, pergunta e sub pergunta, chamado “Passa ou Repassa Biologia”. Foi aplicado um teste com quatro 
modelos diferentes onde todos continham cinco questões optativas, quatro dissertativas e um enumere, todos 
iguais, entretanto as questões e respostas estavam invertidas. O objetivo era verificar o conhecimento prévio dos 
alunos sobre o assunto. Para o desenvolvimento do jogo didático, dividiu-se cada turma em dois grupos (A e B). As 
vinte e seis cartas ficaram empilhadas numa mesa central, e para respondê-las foram chamados á frente 
representantes de ambos os grupos. A sub pergunta só poderia ser respondida se a pergunta fosse respondida 
anteriormente, e a pergunta deveria ser respondida sem a ajuda do grupo, porém a sub pergunta poderia ter a 
consulta. Caso o representante do grupo A não conseguisse responder, a mesma era passada para o aluno do 
grupo B, se não tivesse a resposta, a pergunta era repassada para o grupo A. Não concretizando o que fora 
solicitado, a oportunidade era oferecida para o grupo B. Se não obtivesse sucesso, a resposta era respondida e 
explicada pelo orientador do jogo. A cada rodada, os conceitos eram reexplicados, para facilitar a compreensão e 
resgate de conceito por todos os alunos. Os pontos eram atribuídos para o representante ou grupo que 
respondesse corretamente o que estava sendo solicitado; acertando a pergunta somavam três pontos, sub 
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pergunta dois pontos, logo cinco pontos para todas as respostas corretas. O grupo B iniciava a sua rodada quando 
o grupo A terminasse. Durante todo o andamento do jogo os grupos foram avaliados por um monitor cuja função 
era fazer todas as anotações que atrapalhavam o andamento como: respostas “sopradas”, conversas paralelas em 
horários indevidos, entre outras. Para cada anotação, era debitado do grupo um ponto. O grupo vencedor foi o que 
obteve a maior quantidade de pontos ao final do jogo. Na semana subsequente ao jogo, os alunos responderam 
algumas perguntas pessoais sobre a aplicação do jogo em sala de aula, conforme abaixo: 1) O que você achou do 
jogo como ferramenta de ensino? 2) O jogo ajudou a compreender o conteúdo que estava sendo estudado? 3) 
Avaliando o jogo como um todo (explicações, dinâmica, participação, comportamento da turma) De 0 a 10, qual 
nota você daria? Por quê? Assim que terminaram de responder o questionário, distribuiu-se o pós-teste, com as 
mesmas questões do pré-teste, para comparação. 
 

Resultado 
A aplicação do pré-teste foi marcada pelas expressões faciais e corporais, como caretas de dúvidas e angústias, 
pés balançando frequentemente, mãos na cabeça bagunçando o cabelo e inquietação na carteira. Houve um 
grande índice de tentativas de “cola” mesmo sabendo que dentro da sala de aula havia quatro testes diferentes, o 
que se comprovou a insegurança, despreparo e não compreensão dos conceitos de relações ecológicas. No pré-
teste observou-se um grande índice de pontuações inferiores a cinco pontos. Apenas 1.53% dos alunos acertaram 
80% do teste; 3.07% acertaram 70%; 10% acertaram 60%; 16.1% acertaram 50% e 69.3% dos alunos acertaram 
menos do que 50% do teste. As perguntas dissertativas foram as que apresentaram a maior quantidade de erros, 
muitos dos alunos deixaram-na em branco ou responderam de forma inusitada, como mostra a prova de um aluno 
ao responder a questão nove da prova 1: O pássaro palito se alimenta dos restos de alimentos que retira da boca 
do crocodilo, limpando os dentes do réptil. Qual relação ecológica refere-se à imagem? Resposta: “... A resposta 
em si eu não sei, mas que esse termo é interessante é, como a natureza é interessante imagine o pássaro palito 
serve como um dentista para o crocodilo e ele sabe que está sendo consultado e não o ataca permanecendo com a 
boca aberta para a revisão...”  Na semana seguinte do pré-teste, o jogo foi aplicado na sala de aula. Os alunos 
demostraram certo interesse pelo jogo por se tratar de uma didática diferenciada no ensino, o comportamento 
agressivo e compulsivo foi substituído pela atenção. Houve muitas perguntas durante a execução do jogo, todas 
elas foram respondidas e explicadas detalhadamente. O tempo não permitiu terminar todas as treze rodadas, mas 
os conceitos de todas as relações foram tratados e explicados. A aplicação do pós-teste se deu na semana 
subsequente ao jogo. Para isso utilizaram-se as mesmas perguntas do pré-teste. As expressões de insegurança e 
índice de “cola” observados no pré-teste, não mais existiram. Os alunos demostraram postura durante a execução 
da prova. Ao decorrer do pós-teste não notou-se nenhum aluno tentando “colar”, o silêncio prevaleceu do início ao 
recolhimento da prova. Ao longo da correção do pós-teste percebeu-se melhoras no aproveitamento: 4.7% dos 
alunos acertaram 100% da prova; 9.3% acertaram 90%; 10% acertaram 80%; 11.6% acertaram 70%; 15.3% 
acertaram 60%; 18.4% acertaram 50% e 30.7% acetaram menos de 50% do teste. Depois da intervenção didática, 
observou-se que o número de acertos inferiores a 50% do teste, diminuiu 38.6%. As muitas questões dissertativas 
erradas ou em branco foram respondidas. O aluno que respondeu a questão nove de forma inusitada respondeu da 
seguinte forma no pós teste: “...Protocoperação, porque o pássaro palito se alimenta sem causar danos ao 
crocodilo e o crocodilo é beneficiado por ter seus dentes limpos..” A análise do questionário pessoal para avaliação 
do jogo mostrou opiniões que favorecem a utilização do jogo em sala de aula. A primeira pergunta (O que você 
achou do jogo como ferramenta de ensino?) apresentou as seguintes respostas: Aluno n° 14: “...Foi útil e 
explicativo, tendo mais diversidade de jogos para o ensino nas matérias será mais fácil ainda dos alunos 
compreenderem o assunto...”.  Aluno n° 56: “...Eu achei um método de aprendizagem muito bom, por que jogando e 
‘divertindo’ é mais fácil de se aprender...”. Aluno n° 19: “... Muito bom, nem precisei fazer anotações, pois como é 
um entretenimento, fica na cabeça...”. Para a segunda pergunta (O jogo ajudou a compreender o conteúdo que 
estava sendo estudado?) registraram as seguintes opiniões: Aluno n° 52: “... Sim, com o jogo me lembrei e também 
compreendi coisas que apenas com os textos haviam me deixado dúvidas...”. Aluno n° 77: “... Sim, a competição foi 
um modo divertido e diferente de aprender, prendeu minha atenção...”. Aluno n° 82: “... Sim, porque cada um dividiu 
um pouco do seu conhecimento...”. Segundo Jorge et al (2009). É preciso atentar-se para o fato de que o ato de 
jogar possui de certa forma, um caráter competitivo. Sendo assim, é muito importante salientar que os jogos não 
têm a finalidade de gerar competições exacerbadas entre os alunos, e sim de acrescentar à educação um reforço 
enriquecedor. De acordo com Neves et al (2008), os jogos didáticos cumprem a função de eficiente recurso auxiliar, 
pois estimulam a aprendizagem e o interesse por parte dos alunos, tornando o aprendizado atraente, ajudando os 
professores a alcançarem seus objetivos nas aulas de Ciências e Biologia.  Na questão de número três: (Avaliando 
o jogo como um todo (explicações, dinâmica, participação, comportamento da turma) de 0 a 10, qual nota você 
daria? Por quê?) registraram as seguintes opiniões:  Aluno n° 104: “... 10, pois foi uma coisa diferente e nem todos 
os professores aplicam...”. Aluno n° 116: “... 9, todos os alunos participaram e conseguiram aprender pelo menos 
um pouco. Com o jogo eu consegui memorizar e entender a matéria que só estava sendo passada na lousa, desse 
jeito a matéria é difícil, mas com o jogo a tornou fácil...”. Aluno n° 34: “... 4.5, comportamento da turma não foi 
apropriado para a ocasião e para poder termos bons resultados precisamos de BOM SENSO...”   As diferentes 
opiniões tornaram o jogo divido, todos os alunos que atribuíram nota inferior a 10 justificaram acusando a própria 
turma como responsável da não obtenção dos 100% de aproveitamento.  Segundo Grando (1995) a estratégia de 
ensino exposta é classificada como “Jogos de fixação de conceitos”, pois toda a pesquisa foi desenvolvida a partir 
dos conceitos fornecidos pela professora regente. 

Conclusão 
A utilização do jogo didático proporcionou aos alunos uma melhor compreensão do conteúdo de relações 
ecológicas, bem como mostrou ser uma ferramenta que contribui positivamente para o processo de ensino 
aprendizagem, promovendo a interação, motivação e estimulação cognitiva entre os alunos. 
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Introdução 
Tem aumentado a cada ano que passa a expectativa de vida da população e o crescente número de pessoas 
idosas no Brasil e no mundo. O acesso à informação pode gerar o conhecimento para os idosos que são 
importantes para reduzir o isolamento social e garantir uma qualidade de vida a esses indivíduos. O uso da 
tecnologia pode ajudar nesse contexto facilitando o acesso dos idosos ao conteúdo; contudo, as interfaces 
necessitam de adaptações para serem utilizadas pelos idosos. Os dispositivos móveis têm sido utilizados como 
itens pessoais por idosos e podem constituir uma ótima ferramenta para disseminar conteúdos, pois os recursos 
computacionais têm permitido o emprego de recursos interativos que facilitam a sua utilização. Porém, muitos 
aplicativos (softwares) desenvolvidos para esses dispositivos são projetados para o uso dos jovens e não levam em 
consideração as limitações impostas pelo público da terceira idade. O presente trabalho se propõe a verificar e 
descrever o uso do aplicativo whatsapp por um grupo de pessoas da terceira idade, o estudo ainda se encontra em 
andamento, e visa a usabilidade do aplicativo por esse grupo, a percepção e as dificuldades encontradas. Foram 
utilizados também formulários de entrevista para coletar as opiniões dos usuários participantes dos estudos, foram 
desenvolvidas atividades no laboratório com acesso a internet wiffi. Além disso, os participantes se sentiram 
motivados ao utilizar o smartphone para a aprendizagem e o uso do aplicativo whatsapp para comunicação social. 
A população idosa cresce de maneira significativa. Os dados estatísticos do aumento etário da humanidade são 
surpreendentes para o planeta. Enquanto o número de nascimentos decresce e a taxa de mortalidade infantil 
também diminui, a presença da medicina preventiva com recursos tecnológicos na área de saúde, saneamento 
básico, o tratamento da água e outros avanços têm contribuído para a longevidade humana.  Estima-se que em 
2050, 25% da população mundial terá 60 anos e mais, com expectativa de vida para os países desenvolvidos de 
87,5 anos para os homens e, 92,5 para as mulheres (IBGE). Necessitamos de políticas públicas e estudos que 
contribuam para a qualidade de vida na terceira idade promovendo a eles não apenas valorização da dignidade 
como cidadão que interage com todos ao seu redor e que possam ser incluídos na era digital. A própria 
denominação "terceira idade" já aponta para uma concepção social mais integradora. Conforme afirma Kachar 
(2003) (...) Nós todos temos muito interesse pessoal em aumentar a usabilidade para idosos: essa é a categoria de 
usuário da qual todos nós queremos fazer parte um dia. (NIELSEN, 2002). Dentro do contexto da inclusão digital 
para a terceira idade, este estudo buscou avaliar a usabilidade de um aplicativo móvel muito popular e que seriam 
as mais pertinentes às necessidades de comunicação sociais apresentadas pelo idoso.  A determinação da 
ferramenta de comunicação mobile que mais atenderia às necessidades do idoso originou a realização de um 
estudo no qual avaliamos a usabilidade do aplicativo móvel WhatsApp aonde a maioria da terceira idade não tem 
conhecimento do uso desse aplicativo. Foram utilizados também formulários de entrevista para coletar as opiniões 
dos usuários participantes dos estudos, foram desenvolvidas atividades no laboratório com acesso a internet wiffi. 
Além disso, os participantes se sentiram motivados ao utilizar o smartphone para a aprendizagem e o uso do 
aplicativo WhatsApp para comunicação social. 1.1. A Usabilidade e a Terceira Idade. Para Nielsen (1993), a 
usabilidade é um dos aspectos que podem influenciar a aceitação de um produto e se aplica a todos os aspectos 
do sistema com os quais a pessoa pode interagir, incluindo os procedimentos de instalação e manutenção e deve 
ser sempre medida relativamente a determinados usuários executando determinadas tarefas. Em nosso cotidiano, 
estamos cercados de sistemas e dispositivos informatizados interativos com os quais lidamos freqüentemente: 
computadores, caixas bancários automáticos, automóveis, celulares, etc. Buscamos, ao utilizar esses mecanismos, 
suporte a nossa atividade humana para tornar nossas tarefas mais fáceis, mais simples, mais rápidas, mais 
seguras e mais agradáveis. Pesquisas e investimentos na área de Interação Humano-Computador (IHC) têm 
crescido desde o que o computador passou a fazer parte do cotidiano de todos, com o crescimento da internet e o 
fácil acesso a informação surgiu a necessidade de criar mecanismos que facilitam essa interação de forma geral a 
todos. O certo é que não podemos medir a usabilidade de um sistema e não possamos desenvolver um artefato 
completamente "usável" sem qualificar com mais precisão para qual perfil de usuários e tarefas é mais adequado, 
conforme Pimenta (2006), é ideal que os concebamos com usabilidade em mente para que tornem nossas tarefas 
mais fáceis, precisas e satisfatórias. Um sistema que não seja criado de modo centrado no usuário – priorizando o 
ponto de vista do usuário e sua lógica de uso – torna-se frequentemente um obstáculo na realização de uma 
atividade e acaba gerando resistência e frustração. Portanto, a busca por usabilidade nos sistemas nos leva à 
necessidade de mais compreensão acerca dos usuários - sua lógica de uso, suas limitações físicas e cognitivas, 
sua cultura e suas expectativas - como é o caso de estudos orientados à usabilidade voltada para as necessidades 
de usuários idosos (CHADWICK-DIAS, 4 TEDESCO e TULLIS, 2004) (NIELSEN, 2002) (SAYAGO e BLAT, 2007). 
Estudos dessa natureza justificam-se pela representatividade e pelo já citado crescimento demográfico que esta 
parcela da população vem apresentando nos últimos anos. 

 
Objetivo 
O objetivo desse estudo foi avaliar e analisar se o aplicativo WhatsApp para smartphone pode ser utilizado por 
indivíduos da terceira idade. Para verificar os objetivos a serem abordados na avaliação, foram preparados testes 
de avaliação de interfaces, de forma que os critérios de usabilidade que inibissem as influências impostas pela 
idade foram os critérios mais relevantes na avaliação.  
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Os critérios utilizados foram de facilidade de uso e facilidade de memorização que permitiram responder aos 
objetivos gerais levantados.A coleta da opinião de usuários tem como objetivo obter uma avaliação do mesmo 
sobre o aplicativo. Geralmente, deseja-se descobrir o grau de satisfação dos usuários com o aplicativo, o que inclui 
aspectos como: se eles se sentem confortáveis ao utilizar o sistema, se a aparência do sistema é agradável, se o 
sistema faz aquilo que eles esperavam e se tiveram algum problema ao usá-lo. De acordo com Preece et al. (2005), 
as principais técnicas utilizadas para se coletar a opinião de usuários são questionários e entrevistas. Os tipos de 
questionários e entrevistas a serem utilizados variam em diversos aspectos. 
 

Metodologia 
Existem diversos métodos para realizar a avaliação de uma interface. Esses métodos são compostos por técnicas 
de avaliação que precisam ser compreendidas. A compreensão auxiliará na escolha da técnica correta para as 
condições de realização da avaliação da interface em um contexto específico. Serão apresentadas as técnicas que 
foram aplicadas durante o desenvolvimento e posterior avaliação da interface: técnicas para coleta de dados do 
usuário como entrevistas ou experimentos em laboratórios, a análise de dados coletados e ainda, o tipo de análise 
feito. A coleta da opinião de usuários tem como objetivo obter uma avaliação do mesmo sobre o aplicativo. 
Geralmente, deseja-se descobrir o grau de satisfação dos usuários com o aplicativo, o que inclui aspectos como: se 
eles se sentem confortáveis ao utilizar o sistema, se a aparência do sistema é agradável, se o sistema faz aquilo 
que eles esperavam e se tiveram algum problema ao usá-lo. De acordo com Preece et al. (2005), as principais 
técnicas utilizadas para se coletar a opinião de usuários são questionários e entrevistas. Os tipos de questionários e 
entrevistas a serem utilizados variam em diversos aspectos. Dados da coleta de Informações representação 
através de gráficos: Foi avaliado um grupo que participa do projeto de inclusão digital da terceira idade do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo UNASP. Número de participantes: 11 pessoas. Público Alvo: Idosos com 
idade entre 65 a 87 anos. 
 

Resultado 
Os resultados do estudo de caso demonstram que um aplicativo de smartphone WhatsApp, se for cuidadosamente 
projetado, pode ser utilizado efetivamente por pessoas da terceira idade. As diretrizes apresentadas em trabalhos 
relacionados à adaptação das interfaces de software para a terceira idade podem ser aplicadas a dispositivos 
móveis com tecnologia atuais destinados à terceira idade. Os resultados também indicam que, ao desenvolver um 
aplicativo para a terceira idade, deve-se considerar a experiência anterior do público-alvo com o uso de aplicativos 
do computador, já que este aspecto influencia na utilização dos aplicativos. Mesmo com os resultados obtidos nos 
testes e a dificuldade média no uso do aplicativo específico, alguns dos idosos foram capazes de sugerir melhorias 
ou apontar problemas, o que demonstra o pouco conhecimento sobre as possibilidades oferecidas pela tecnologia. 
 

Conclusão 
Os resultados do estudo de caso demonstram que um aplicativo de smartphone WhatsApp, se for cuidadosamente 
projetado, pode ser utilizado efetivamente por pessoas da terceira idade. As diretrizes apresentadas em trabalhos 
relacionados à adaptação das interfaces de software para a terceira idade podem ser aplicadas a dispositivos 
móveis com tecnologia atuais destinados à terceira idade. Os resultados também indicam que, ao desenvolver um 
aplicativo para a terceira idade, deve-se considerar a experiência anterior do público-alvo com o uso de aplicativos 
do computador, já que este aspecto influencia na utilização dos aplicativos. Mesmo com os resultados obtidos nos 
testes e a dificuldade média no uso do aplicativo específico, alguns dos idosos foram capazes de sugerir melhorias 
ou apontar problemas, o que demonstra o pouco conhecimento sobre as possibilidades oferecidas pela tecnologia. 
O presente trabalho pode ser utilizado como base para tornar a usabilidade do aplicativo WhatsApp mais favorável 
para um público que exige um pouco mais de qualidade nas aplicações de interesse dos idosos e reduzir a 
distância deles da tecnologia, permitindo que em pesquisas futuras eles possam opinar no desenvolvimento de 
novas tecnologias. Como afirmado pelos participantes deste estudo, existe o interesse em aprender. O estudo 
estimula o desenvolvimento de aplicações para smartphone procurando respeitar as limitações da terceira idade e, 
assim, favorecer a aprendizagem contínua. Palavras-chave: terceira idade, dispositivos móveis, interface para 
terceira idade, aplicações para idosos, usabilidade para terceira idade. 
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Introdução 
A qualidade higiênico-sanitária como fator de segurança alimentar tem sido amplamente estudada e discutida, uma 
vez que a incidência de doenças transmitidas por alimentos-DTAs vem aumentando em nível mundial (AKUTSU et 
al., 2005). DTAs são causadas principalmente pela ingestão de microrganismos viáveis ou toxinas que estes 
produzem em quantidades suficientes para desenvolver a doença (AFIFI; ABUSHELAIBI, 2012). Surtos de doenças 
causadas por patógenos veiculados por alimentos ocorrem diariamente por todo o mundo, e a contaminação pode 
ocorrer durante a manipulação da matéria-prima ou do produto pronto para o consumo (SÃO JOSÉ, 2012).  
Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN é um serviço que desempenha atividades relacionadas à alimentação e à 
nutrição, como seleção, preparo e distribuição de refeições, e todas estas atividades envolvem manipulação de 
alimentos (ABREU et al, 2011). A higiene e segurança alimentar em UAN visa garantir adequada condição 
higiênico-sanitária dos produtos elaborados, sem oferecer riscos à saúde do consumidor, sob condições previstas 
pela legislação vigente (BRASIL, 2004). O processo de educação dos funcionários de uma UAN, conhecidos como 
manipuladores de alimentos, é necessário para a conscientização dos mesmos, evitando assim que os produtos 
que serão servidos aos consumidores estejam impróprios para o consumo e livres de contaminantes 
microbiológicos. É necessário treinar os manipuladores para orientá-los acerca de boas práticas na aquisição, 
acondicionamento, manipulação, conservação e exposição ao consumo dos alimentos, bem como adequar a 
estrutura física do local de manipulação. Isso deve ser feito para que a qualidade sanitária do alimento não esteja 
em risco pelos potenciais perigos químicos, físicos e biológicos. Desta forma, as boas práticas de manipulação são 
regras que, quando praticadas, ajudam a evitar ou reduzir os perigos ou contaminação de alimentos (MARMENTINI 
et al, 2010). 
 

Objetivo 
Capacitar manipuladores em boas práticas de higiene na manipulação de alimentos. 
 

Metodologia 
O trabalho integrou projetos de extensão e voluntariado desenvolvidos pelo UNASP junto à comunidade do Jardim 
Colombo, Zona Sul de São Paulo/SP, e atendeu solicitação local de suporte à capacitação de funcionários das 
UANs de três centros de apoio. No primeiro semestre de 2015, foi elaborado programa de capacitação continuada 
em boas práticas e foi iniciada a implantação do programa, a ser desenvolvido em duas fases.  A primeira fase foi 
composta de diagnóstico das condições higiênico-sanitárias dos locais e do nível de conhecimento dos 
manipuladores acerca de higiene alimentar. Para o diagnóstico da estrutura da UAN de cada local, foi utilizado 
checklist proposto pela legislação sanitária (BRASIL, 2002), contendo 165 itens de verificação, agrupados em: 
Edificações e Instalações; Equipamentos, Móveis e Utensílios; Manipuladores; Produção e Transporte do 
Alimentos; e Documentação. Para classificação dos locais em relação ao atendimento dos itens, foram calculados o 
percentual de adequação dos itens em conformidade com a legislação em relação ao total de itens em análise, para 
cada grupo. Em seguida, os estabelecimentos foram classificados em grupo I (76%-100% de atendimento dos 
itens), grupo II (51%-75% de atendimento dos itens) e grupo III (0%-50% de atendimento dos itens), conforme a 
legislação (BRASIL, 2002). As UANs dos locais em estudo foram apresentadas como A, B e C, evitando identificar 
locais e seu respectivo diagnóstico, mas cada local recebeu o resultado de sua respectiva UAN. Para análise e 
identificação do nível de conhecimento dos manipuladores, foi utilizado questionário proposto por outros autores 
(COLOMBO et al, 2009), com questões baseadas na legislação sanitária e adaptadas ao objetivo do estudo. A 
partir do diagnóstico do checklist e do resultado do questionário, foi elaborado programa de capacitação em boas 
práticas de manipulação de alimentos, com conteúdos baseados na literatura e na legislação sanitária (BRASIL, 
2002; BRASIL, 2004, COLOMBO et al, 2009). O programa de capacitação foi dividido nos temas higiene pessoal, 
de alimentos, ambiental, e retomada de conceitos. A primeira capacitação, abordando os temas higiene pessoal e 
de alimentos, foi ministrada em junho de 2015, quando participaram todos os 17 manipuladores de alimentos das 
UANs dos três centros de apoio situados na comunidade. Os conteúdos foram desenvolvidos em espaço na própria 
comunidade e abordados através de palestras teórico-práticas, com demonstrações de técnicas adequadas de 
higiene e distribuição de folder informativo aos participantes. A segunda fase do trabalho iniciou no segundo 
semestre de 2015, com elaboração e apresentação de capacitação aos manipuladores nos temas higiene 
ambiental e retomada dos conceitos já abordados. O encontro ocorreu em setembro de 2015 e a abordagem dos 
conteúdos ocorreu através de palestra com demostração de técnicas adequadas de higiene ambiental e aplicação 
de dinâmicas, e de um quizz para verificação da apreensão, pelos manipuladores, dos conteúdos abordados nos 
dois encontros. Ao final, houve distribuição de folder com os conteúdos abordados no encontro. A finalização da 
segunda fase ocorrerá ainda segundo semestre de 2015, com nova visita técnica para diagnóstico dos locais e do 
nível de conhecimento dos manipuladores após a capacitação. 
 

Resultado 
A partir dos resultados do checklist realizado na primeira visita técnica, as UANs tiveram calculados os percentuais 
de adequação por grupo de itens verificados e sua respectiva classificação geral. Na classificação geral, a UAN A 
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apresentou conformidade em 64,4%, a UAN B em 69,8% e a UAN C, em 58% dos itens. Assim, todas as UANs 
foram apresentaram classificação geral no grupo II, considerado regular. A maior classificação de todas as UANs 
na adequação por grupo de itens analisados foi no tocante a equipamentos, totalizando 71%, 80% e 57% para as 
UANS A, B e C, respectivamente. Em relação ao grupo dos manipuladores, a UAN A teve a melhor adequação 
(78%), seguida da B, (61,6%) e da C (27,3%). Este resultado, se tomado individualmente, classificaria as UANs A e 
B no grupo II e a UAN C no grupo III, este último considerado ruim, tornando fundamental a capacitação dos 
manipuladores para incrementar a classificação das três UANs neste grupo de itens. Pesquisa realizada por 
Cardoso et al (2010), em escolas públicas da cidade de Salvador/BA, classificou 42,6% das escolas no grupo II e 
57% no grupo III. Machado et al (2009), pesquisando UANs do município de Toledo/PR, verificaram que 10% 
classificavam-se no grupo I, 50% no grupo II e 40% no grupo III. No presente estudo, como apresentado, todas as 
UANs classificaram-se no grupo II, embora sejam apenas três unidades, número bem inferior ao observado nos 
estudos mencionados acima. Os manipuladores são um fator importante na segurança alimentar. Eles podem 
contribuir para a transmissão de doenças, devido à possibilidade de introduzir patógenos durante a produção, 
processamento, distribuição e manipulação dos alimentos. Assim torna-se necessário treinamento constante, 
especialmente quanto às boas práticas de higiene, evitando a transmissão de doenças (COLOMBO et al, 2009). No 
presente estudo, entre os 17 manipuladores, 3 (18%) disseram ter recebido treinamento e 14 (82%) não haviam 
sido treinados antes. Estes dados divergem dos resultados obtidos por Colombo et al (2005), que em estudo 
realizado com as merendeiras de Santa Fé/PR, sobre o conhecimento de higiene e boas práticas de fabricação na 
produção de alimentos, observaram 69% das entrevistadas afirmando ter recebido treinamento prévio ao estudo. O 
baixo percentual de manipuladores já treinados em boas práticas de higiene nos locais do presente estudo, em 
comparação com estudos similares, reforça a necessidade de sua capacitação neste tema. Na primeira 
capacitação, foram tratados os temas higiene pessoal e de alimentos, através de palestra teórico-prática. Como 
recursos e métodos, utilizaram-se projetor multimídia, preleção e demonstração de técnicas corretas para higiene 
de mãos e de alimentos. As técnicas utilizadas envolveram representação de contaminação cruzada com uso de 
glitter e treinamento com música alusiva à lavagem de mãos e higiene de alimentos, além de diluição e verificação 
da concentração de cloro com fita medidora, com posterior sanitização de alface e maçãs. As frutas recém 
higienizadas foram distribuídas aos participantes ao final do encontro. Foram distribuídos aos participantes folder 
previamente elaborado, contendo os conteúdos abordados. Segundo Gomes et al (2012), a limpeza e desinfecção 
são operações fundamentais, embora muitas vezes feitas de forma inadequada, propiciando o desenvolvimento de 
microrganismos e apresentando um grande potencial de contaminação. Os procedimentos de limpeza e 
desinfecção devem evitar contaminação dos alimentos por meio da utilização de procedimentos, equipamentos, 
utensílios e produtos adequados, e devem ser identificados e aplicados por manipuladores de alimentos (SÃO 
PAULO, 2011).  Na segunda capacitação, ocorrida três meses após a primeira, foi abordado o tema higiene 
ambiental. O tema foi tratado através de palestra com projetor multimídia, ressaltando os procedimentos para 
correta lavagem e sanitização dos utensílios, com participação dirigida dos manipuladores. Notou-se que a 
experiência foi produtiva e enriquecedora, já que houve participação ativa e intensa dos manipuladores, que 
relataram corretamente os procedimentos tratados na capacitação anterior. Na mesma ocasião, para verificar se os 
manipuladores haviam apreendido os conteúdos aplicados em ambas as capacitações, foi realizada uma retomada 
de conceitos com a participação do grupo. Para esta atividade foram utilizadas técnicas e recursos, como jogos dos 
5 erros em figuras de procedimentos durante preparo de alimentos, identificação de irregularidades em fotos de 
cozinhas profissionais e um quizz com perguntas sobre os temas trabalhados. Para os manipuladores, cuja 
participação no quizz foi voluntária, a cada acerto era oferecido um brinde. Todos os manipuladores participaram 
ativamente das três atividades de retomada de conceitos. Ao final, foram distribuídos folderes envolvendo os 
conteúdos abordados no encontro. A capacitação, em seus dois encontros, foi muito gratificante. Observou-se 
interesse e uma participação significativa dos manipuladores, que manifestaram-se durante as palestras, 
contribuindo com suas dúvidas e opiniões. O grau de apreensão das informações abordadas nos encontros, 
observado na segunda capacitação, superou as expectativas, com todos os manipuladores acertando 100% das 
questões apresentadas. Os participantes manifestaram grande entusiasmo com o programa de capacitação e 
expressaram interesse em sua continuidade, perguntando quando seriam os próximos encontros. 
 

Conclusão 
A partir do checklist aplicado, as três UANs em estudo obtiveram classificação geral no grupo II, e a menor 
porcentagem de adequação foi observada nos itens referentes ao grupo dos manipuladores. A capacitação foi 
desenvolvida e implantada com participação ativa dos manipuladores, apresentando bons resultados na apreensão 
de conteúdos sobre higiene pessoal, de alimentos e ambiental. Isto contribui de forma efetiva na implementação de 
boas práticas na manipulação e na qualidade dos alimentos servidos, garantindo saúde à população atendida. É de 
grande relevância que haja treinamento contínuo sobre tais temas, para que ocorra aprendizado e fixação dos 
conhecimentos dos manipuladores, garantindo incremento na segurança dos alimentos servidos e na saúde da 
comunidade atendida. 
 
Palavras-chave: Capacitação em serviço, boas práticas, manipuladores. 
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Introdução 
O envelhecimento da população é considerado um dos maiores triunfos da humanidade, por outro lado, um dos 
maiores desafios do século XXI. Conforme os indivíduos envelhecem, as doenças crônicas não-transmissíveis 
(DCNT), transformam-se nas principais causas de morbidade, incapacidade e mortalidade em todas as regiões do 
mundo (WHO, 2005), As DCNT podem comprometer as atividades de autocuidado, que incluem as práticas e as 
condutas que os indivíduos realizam em benefício de si mesmos, com o intuito de manter a vida, a saúde e a 
qualidade de vida (OREM, 2006). Em muitos casos os indivíduos com comprometimento das atividades de 
autocuidado necessitam de um cuidador. O cuidador é uma pessoa, da família ou comunidade que presta cuidados 
a outra pessoa de qualquer idade que esteja necessitando de cuidados devido a limitações físicas ou mentais com 
ou sem remuneração (BRASIL, 2008). A função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo 
pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. Algumas tarefas do cuidador são: auxiliar 
nos cuidados de higiene, alimentação, locomoção, estimular atividades de lazer, administrar medicações prescritas 
e atuar como um elo entre a pessoa cuidada, a família e a equipe de saúde (BRASIL, 2008). Geralmente, o 
cuidador é uma pessoa leiga (cuidadores familiares ou informais) que assume funções para as quais, na grande 
maioria das vezes, não estão preparados (BRASIL, 2008). Também em muitos casos os cuidadores deixam de lado 
a profissão, atividades de lazer, o autocuidado, o que pode levar a prejuízos a sua saúde e qualidade de vida 
(MEIRA; GONÇALVES, XAVIER, 2007). Também os cuidadores frequentemente queixam-se de sobrecarga 
(ANDRADE et al, 2009) e inclusive existem vários estudos avaliando a sobrecarga dos mesmos (CEDANO et al., 
2013; PEREIRA et al., 2013; LOUREIRO et al, 2014). O enfermeiro é um profissional de saúde que possui 
conhecimentos teóricos e práticos a respeito de ações do autocuidado e podem oferecer apoio e capacitar os 
cuidadores informais. Segundo Oliveira e D’Elboux (2012) cabe ao enfermeiro identificar as necessidades dos 
pacientes e de seus cuidadores e traçar estratégias de cuidado que proporcionem alívio do estresse, 
sistematização do cuidado, suporte social e acolhimento das queixas dos mesmos. Diante do exposto, o objetivo 
deste estudo é relatar a experiência de um projeto de extensão que teve como finalidade capacitar e dar apoio a 
cuidadores informais para as atividades de autocuidado. 
 

Objetivo 
Relatar a experiência de um projeto de extensão que teve como finalidade capacitar e dar apoio a cuidadores 
informais para as atividades de autocuidado. 

 
Metodologia 
Trata-se de um relato de experiência de um projeto de extensão universitária denominada “Capacitação para 
Cuidadores”.  O projeto foi realizado na Policlínica Universitária do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP) localizado na zona sul da cidade de São Paulo. Ocorreu no primeiro semestre de 2015, nos meses de 
maio e junho. A Policlínica Universitária do UNASP presta atendimento fisioterápico aos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS), na área motora, neurológica e de hidroterapia. São realizados mensalmente por volta de 4.000 
atendimentos.  A população deste projeto foram os cuidadores e acompanhantes de pacientes atendidos na 
Policlínica Universitária. Os mesmos foram convidados pessoalmente para participarem dos encontros durante o 
momento do atendimento fisioterápico. Foram realizados seis encontros no período da tarde, uma vez na semana, 
com duração aproximada de 30 a 40 minutos. Participaram do projeto duas docentes-enfermeiras e duas 
acadêmicas do 5° semestre do Curso de Enfermagem. 
 

Resultado 
Para melhor compreensão, os resultados foram divididos em três etapas: planejamento, implementação e 
avaliação. PLANEJAMENTO: Durante o planejamento do projeto foi realizada busca na literatura científica a 
respeito da temática (apoio e programas para cuidadores) e foram listados alguns temas sugestivos para serem 
abordados durante os encontros. Foram listados os seguintes temas: higienização das mãos, cuidados com a 
higiene corporal e oral, prevenção de úlceras por pressão, transferência e mudança de decúbito, noções de 
medicações, sinais de alerta, cuidados com a própria saúde (autocuidado). Foi planejado que estes temas seriam 
abordados em uma conversa informal, tipo roda de conversa e se necessário, seriam realizadas algumas 
demonstrações. Além disso, foi planejado que no primeiro encontro seria solicitado às participantes sugestões de 
temas para serem abordados, com o objetivo de avaliar a real necessidade dos mesmos. Foi realizado o contato 
com os responsáveis da Policlínica e também com os fisioterapeutas explicando os objetivos do projeto. Foi 
disponibilizado um espaço para os encontros em uma sala de espera pouco usada, que dispunha de cadeiras e 
sanitários. O projeto atendeu os cuidadores e acompanhantes que frequentavam a Policlínica às quartas-feiras das 
14h50 às 15h40. IMPLEMENTAÇÃO: O número de participantes dos encontros variou entre 4 e 8 cuidadores e 
acompanhantes. No primeiro encontro foi realizada a apresentação dos organizadores do projeto e dos 
participantes, também foram explicados os objetivos do mesmo e dado oportunidade aos cuidadores e 
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acompanhantes se expressarem. Neste primeiro encontro ficou evidente a diferença entre acompanhantes e 
cuidadores. Os acompanhantes quase não se manifestaram verbalmente, a maioria acompanhava pacientes com 
problemas osteomusculares e realizavam hidroterapia e não demonstraram interesse em participar do projeto. Já 
os cuidadores, expressaram a necessidade de ajuda, e que precisavam ser ouvidos. A totalidade dos cuidadores 
(quatro) era do sexo feminino, tinha vínculo familiar (esposas e filhas) com os pacientes, todos tinham sofrido 
Acidente Vascular Encefálico (AVE), realizavam reabilitação neurológica e possuíam poucas limitações físicas.  Em 
relação ao gênero das cuidadoras, segundo Braz e Ciosak (2009) na maioria das sociedades as mulheres são 
vistas como naturalmente cuidadoras e o cuidar é socialmente representado como uma obrigação da mulher. Os 
cuidadores expressaram dificuldades ao se relacionarem com os pacientes pós-AVE, referiram especialmente 
mudança de humor de seus familiares. Os cuidadores citaram instabilidade emocional (alegria, euforia, tristeza e 
choro), irritabilidade e falta de paciência com os membros da família, especialmente com eles próprios (cuidadores) 
com os filhos e netos. Este sentimento de impaciência e nervosismo também foi referido por cuidadores de 
pacientes pós-AVE no estudo de Lavinsky e Vieira (2004) e segundo os autores, isto surge em decorrência da 
impossibilidade do paciente de realizar algumas atividades. No projeto de cuidadores estas informações também 
foram abordadas e discutidas. Os cuidadores também referiram se sentir cansados e em alguns momentos 
sobrecarregados com o excesso de atividades (tarefas domésticas como limpar, lavar, cozinhar, fazer compras, 
ajudar no banho e alimentação, acompanhar em consultas médicas e de fisioterapia). Segundo Loureiro et al. 
(2014) com o passar do tempo as ações de cuidado se tornam repetitivas e podem ocasionar no cuidador cansaço 
físico e mental. Além disso, os cuidadores não dispunham com quem dividir a responsabilidade de cuidar o que 
contribuiu para o estresse, desânimo e sobrecarga. Segundo Meira, Gonçalves e Xavier (2007) a atividade dos 
cuidadores geralmente é solitária, realizada sem revezamento com outros familiares, por tempo prolongado e 
podem ocasionar isolamento social dos mesmos.  Foi possível avaliar que os cuidadores atendidos não tinham 
necessidade de capacitação para cuidar de necessidades físicas de seus familiares, possivelmente por terem 
poucas limitações físicas. Por este motivo, a partir do segundo encontro foram inseridos na roda de conversa temas 
relacionados ao autocuidado, como: importância e benefícios da exposição à luz solar, da ingestão de água, do ar 
puro, de momentos de lazer, da espiritualidade, consultas e exames preventivos. O tema sobre cessação do 
tabagismo também foi abordado devido ao fato de uma das cuidadoras ser tabagista.  Foi possível perceber que os 
cuidadores se preocupavam muito com os seus familiares (pacientes) e em parte negligenciavam sua própria saúde 
e também momentos de lazer e recreação. Este fato, segundo os cuidadores se deva à sobrecarga de atividades e 
limitação de tempo. Por isso, durante os encontros foi priorizada a importância do autocuidado dos cuidadores 
incentivando-os e motivando-os para o mesmo. Também foi reservado um momento para os cuidadores 
expressarem como tinham passado a semana e fazer pedidos de oração. Em vários momentos os cuidadores 
expressaram suas dificuldades e até choraram. Foi possível perceber um vínculo de companheirismo entre os 
próprios cuidadores e os organizadores do projeto. No último encontro foi realizada uma pequena confraternização 
onde participaram os pacientes e cuidadores atendidos durante o projeto. AVALIAÇÃO: Após conhecer o perfil dos 
cuidadores e acompanhantes foi necessário adaptar o projeto às necessidades dos mesmos, por isso foram 
incluídos temas relacionados ao autocuidado.  Os cuidadores relataram que os encontros foram proveitosos, 
relevantes e contribuíram para o bem-estar dos mesmos. Os cuidadores passaram a ser o foco de atenção e 
cuidado neste projeto. Acredita-se que a troca de experiência entre os cuidadores foi muito importante, pois eles 
perceberam que vários problemas eram comuns entre as famílias e os encontros favoreceram o apoio mútuo.  A 
experiência para os docentes e acadêmicos de Enfermagem foi muito valiosa. Foi possível desenvolver a escuta 
qualificada e a comunicação terapêutica.  Como limitação, pode-se citar o número reduzido de cuidadores 
atendidos pelo projeto. Seriam necessárias mais pessoas na organização deste projeto para que mais cuidadores 
fossem atingidos. Também seria muito válida a participação de outros profissionais de saúde no atendimento dos 
mesmos, proporcionando uma visão interdisciplinar do cuidado. 
 

Conclusão 
Acredita-se que o projeto atingiu seu objetivo que era de contribuir para a capacitação e apoio dos cuidadores e 
acompanhantes, especialmente para as ações do autocuidado.  Os acompanhantes de pacientes não mostraram 
muito interesse em participar do projeto, porém os cuidadores se mostraram muito receptivos.  Os cuidadores 
atendidos eram do sexo feminino, tinham vínculo familiar (esposas e filhas) com os pacientes. Já os pacientes 
realizavam reabilitação pós-AVE, e possuíam poucas limitações físicas. A principal dificuldade apresentada pelos 
cuidadores foi à alteração de humor, impaciência, também relataram cansaço e sobrecarga nas atividades do 
cuidar.  Ficou evidenciado que os cuidadores necessitam de uma atenção especial por parte dos profissionais de 
saúde e que são receptivos a projetos de intervenção desta natureza. O projeto proporcionou a interação e troca de 
experiências dos cuidadores, docentes e acadêmicos de Enfermagem. Também contribuiu para o aprimoramento 
pessoal e profissional dos organizadores do projeto. 
 
Palavras-chave: Cuidadores, Autocuidado, Assistência de Enfermagem 
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PROJETO “PÃO DA VIDA” 2014- 2015: AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE 
TÉCNICA DIETÉTICA INTEGRADA A AÇÃO SOCIAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA ESPIRITUALIDADE ENTRE UNIVERSITÁRIOS 
 

Débora Andrade Moreira; Viviane Leandro Batista; Marineude Oliveira Guimarães; Cilda Maria Conceição Sousa; 
Souza; Amanda de Santana Sousa; Márcia Cristina Teixeira Martins 

 

Introdução 
Historicamente, o papel da dimensão espiritual/religiosa sobre o binômio saúde-doença tem sido menosprezado e 
até esquecido. Entretanto, nas últimas décadas este panorama sofreu modificações no cenário científico em função 
da chamada espiritualidade baseada em evidências. Atualmente, a literatura científica apresenta abundantes dados 
demonstrando associações entre espiritualidade/religião e saúde, estatisticamente válidas e possivelmente causais 
(PANZINI et al., 2007). Paralelamente, o reconhecimento da saúde como estado de bem-estar físico, mental e 
social e não meramente a ausência de doença tem orientado a busca pelo estabelecimento de parâmetros mais 
abrangentes de saúde que não apenas a mobimortalidade. O foco exclusivo na doença, por muito tempo dominante 
na pesquisa na área de saúde, vem cedendo espaço ao estudo das características adaptativas, como 
espiritualidade. Desponta o desenvolvimento de medidas de desfecho como bem-estar e qualidade de vida. O 
grupo de Qualidade de Vida da Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu qualidade de vida como “a percepção 
do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 
aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WHOQOL GROUP, 1994). A partir da Assembleia 
Mundial de Saúde de 1983, foi incluída uma dimensão “não material” ou “espiritual” ao conceito clássico de saúde 
para “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social e não meramente a ausência de 
doença” (WHO/MAS/MHP/98.2). A própria OMS incluiu um domínio denominado “religiosidade, espiritualidade e 
crenças pessoais” no seu instrumento de avaliação de qualidade de vida, o WHOQOL-100. Posteriormente o grupo 
desenvolveu um módulo “religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais” do WHOQOL (FLECK et al., 2003). 
Religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais não são temas alheios ao conceito de qualidade de vida, sendo, 
na verdade, uma de suas dimensões. Outro componente de grande impacto sobre a saúde com crescente 
destaque nas últimas décadas é o estilo de vida. Este é caracterizado por padrões de comportamentos 
identificáveis e está relacionado com diversos aspectos que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na 
vida das pessoas (WHO, 1998). Investigadores têm destacado que a qualidade de vida sofre influências do estilo 
de vida e, por sua vez, o estilo de vida interfere na manutenção da qualidade de vida e da saúde das pessoas. 
Assim, a tríade (estilo de vida, qualidade de vida e saúde) está intimamente associada ao bem-estar (BOTH et al, 
2008).  Os fatores de estilo de vida (como dieta alimentar, exercício físico, fumar, consumir álcool e drogas, 
comportamento sexual, etc.) são um todo integrado e afetam o risco de doenças e a probabilidade de sobreviver 
uma vez doente. Daí a importância de fomentar padrões de comportamento individual mais favoráveis para prevenir 
doenças e promover a saúde (MATOS, 2006). Entre os fatores de estilo de vida que impactam a saúde, a 
promoção da alimentação adequada e saudável merece destaque, principalmente quando se considera as 
importantes mudanças no padrão de consumo alimentar da população brasileira. Tais mudanças envolvem a 
substituição de alimentos in natura ou minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão, mandioca, 
batata, legumes e verduras) e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados 
prontos para consumo. Como consequência, resultam o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva 
de calorias (BRASIL, 2014). Entre as recomendações do mais recente Guia Alimentar para a População Brasileira 
(BRASIL, 2014) destaca-se a seguinte: “faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua 
alimentação”. Além disso, o documento também destaca que o aumento no consumo de alimentos de origem 
vegetal e a redução de carnes vermelhas tornariam mais adequado o perfil nutricional da população brasileira. 
Nesse contexto, torna-se relevante que cursos de graduação em Nutrição proporcionem aos estudantes a 
oportunidade de desenvolver projetos de extensão que incluam atividades práticas voltadas ao planejamento, 
produção e promoção de hábitos alimentares adequados e saudáveis à comunidade de seu entorno. Tais projetos 
deveriam estar associados a uma visão integral do indivíduo, levando em conta outros fatores que afetam a saúde 
e o bem-estar, dentre eles a promoção da espiritualidade e o convívio social. 
 

Objetivos 
Considerando o impacto da alimentação como componente do estilo de vida e da espiritualidade sobre a saúde, 
qualidade de vida e bem-estar, esse trabalho apresenta e descreve o projeto de extensão universitária “Pão da 
Vida” desenvolvido ao longo de dois anos. Este inclui atividades de sociais, de desenvolvimento da espiritualidade 
com base bíblica, além de atividades de técnica dietética que incluem o planejamento, a produção e a oferta 
semanal de lanche com alimentos integrais e de origem vegetal para universitários. Seus objetivos são: (1) 
capacitar alunos do curso de nutrição para o planejamento, produção e oferta de um lanche saudável e educativo, 
(2) estimular o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados; (3) proporcionar a oportunidade de 
sociabilização entre universitários e (4) estudo de assuntos relevantes para o fortalecimento da espiritualidade 
pautada nos preceitos bíblicos.  

 
Metodologia 
O projeto “Pão da Vida” é uma iniciativa do curso de Nutrição com o apoio da Pastoral Universitária e Extensão 
Universitária de uma instituição confessional de ensino superior da zona sul de São Paulo. No início de cada ano 
letivo foi feita divulgação do projeto entre alunos do curso de Nutrição para recrutamento de interessados em 
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participar. Como a instituição não dispõe de bolsa para projetos de extensão, os colaboradores participam 
voluntariamente, recebendo declaração de horas complementares. Os alunos colaboradores, orientados por 
docentes desenvolveram semanalmente preparações culinárias seguindo as recomendações do Guia alimentar 
para a População Brasileira (BRASIL, 2014), seguindo todos os procedimentos de boas práticas de manipulação de 
alimentos.  O lanche é composto por pão integral combinado com patê formulado com ingredientes frescos e de 
origem vegetal, bolo, rosca ou biscoito doce integral, uma bebida (suco natural ou chá) e salada de frutas frescas. 
As receitas são estritamente vegetarianas e preparadas sem a utilização de ingredientes de origem animal. O 
lanche é preparado e oferecido no mesmo dia a um grupo de universitários (entre 12 a 20 participantes) que 
participam de uma reunião semanal de sociabilização e estudo bíblico. O momento do lanche oportuniza o apoio 
social, estabelecimento de vínculo interpessoal e integração entre alunos-alunos e alunos-professores. Após o 
lanche, em cada encontro os participantes não treinados foram convidados a participar de voluntariamente da 
análise sensorial global das preparações para verificação da aceitação global utilizando-se escala hedônica 
variando de 1 a 5. Ao Termo “Detestei” foi atribuído o valor 1 e ao termo “Adorei” foi atribuído o valor 5. O lanche é 
oferecido para um grupo de estudantes do turno noturno que realizaram a sua inscrição por iniciativa própria, após 
divulgação do projeto nas mídias da instituição (anúncios, cartazes etc.). Esses estudantes recebem horas 
complementares como incentivo para a participação no projeto. Em seguida ao momento de lanche os estudantes 
participam de uma reunião de estudo bíblico, liderada por professores universitários graduados e pós-graduados 
em ensino religioso. Os estudos bíblicos semanais preparados pelos docentes são centralizados nos ensinamentos 
de Cristo. O projeto tem duração mínima de 12 semanas, podendo ser estendido, conforme haja interesse dos 
participantes. O estudo bíblico obedece a seguinte sequência: (1) introdução, (2) apresentação de textos bíblicos, 
(3) aplicações práticas e (4) oração final. Os participantes foram questionados sobre: a qualidade global da 
sociabilização e do estudo bíblico, adequação do horário e local de realização da reunião e impacto na sua vida. 
Periodicamente os participantes são questionados informalmente sobre o impacto do projeto sobre a vida espiritual. 
Um endereço de email para contato é oferecido aos participantes que desejem encaminhar dúvidas sobre os temas 
estudados, sugerir novos temas de estudo ou avaliar qualquer aspecto do projeto. Em cada encontro é realizado o 
controle de frequência e os participantes recebem uma bíblia e um álbum de adesivos que será gradualmente 
completado ao longo da série de estudos bíblicos. A cada encontro o participante deverá colar um adesivo alusivo 
ao tema de estudo daquela semana. Ao lado de cada adesivo no álbum há o espaço para anotações dos versos 
bíblicos estudados. Ao final da série de 12 encontros os participantes recebem o álbum de adesivos preenchido 
acompanhado da declaração de horas complementares. Para cada tema de estudo há também um banner 
decorativo contendo a mesma arte do adesivo. Este é pendurado na sala de reunião durante o encontro. 

 
Resultados e Discussão 
No ano de 2014 o projeto contava com 7 a 11 participantes. Em 2015 o grupo elevou-se para 15 a 20 participantes, 
demonstrando o crescente interesse dos alunos pelo mesmo. A equipe de colaboradores, graduandos de Nutrição 
foi de 4 pessoas tanto em 2014 quanto em 2015.  Em 2014 o projeto era realizado no Centro de Vivência, local 
considerado inadequado pelo excesso de barulho. Em 2015 o projeto foi deslocado com sucesso para outro local, 
mais apropriado, silencioso e próximo do laboratório de técnicas dietéticas, onde é produzido o lanche. Em 2015 
também foi adquirido um carrinho para transporte do lanche até o local das reuniões. O tempo médio gasto no 
preparo dos lanches foi de 4 horas.  Em 2014 a maior parte das preparações, a qualidade global do lanche e o 
atendimento foram avaliadas com nota 4 ou 5, (“gostei” e “gostei muitíssimo”, respectivamente). As preparações 
que obtiveram melhor aceitação foram os doces (bolos e pães doces), seguidas pelos patês, pães e sucos. 
Segundo os participantes, o projeto resultou em “conscientização sobre alimentação saudável” e “estimulou a 
adoção de novos hábitos alimentares saudáveis”. Em 2015 foram elaboradas três preparações de pão integral com 
azeite (puro, com amendoim e com abacate) até chegar à formulação final de maior aceitação (pão de azeite puro). 
Para essa preparação 100% das avaliações sensoriais obtiveram nota 4 ou 5. O mesmo ocorreu com a maior parte 
dos patês oferecidos, exceto os patês de berinjela, azeitona com tofu, brócolis, hommus. Ao todo houve apenas 
uma nota 1 (detestei) para os patês oferecidos. Uma variedade de bolos (banana, cenoura, laranja, maçã, abacaxi), 
torta (amendoim e uva passa), rosca (coco), biscoitos (banana) foi oferecida. Essas preparações também tiveram 
alta aceitação, com apenas cinco avaliações com nota 2 em 2015. Sucos de caju/acerola, goiaba, beterraba/laranja, 
abacaxi, melão). Em noites mais frias alternativamente ao suco foram oferecidos chás (maçã/canela, frutas 
vermelhas). As bebidas também apresentaram alta aceitação sensorial, com apenas 7 notas 3 em 2015. Em 2014 
os participantes reportaram que: os temas abordados são de fácil compreensão, os estudos melhoram a visão 
sobre Deus e esclarecem dúvidas sobre a bíblia e o projeto oportuniza conhecer novas pessoas de outros cursos. 
O horário foi considerado adequado e o local recebeu críticas. Foi sugerido maior tempo para o estudo da bíblia. Os 
participantes relataram que o projeto: estimula à reflexão sobre Deus e questões importantes da vida, desenvolve o 
gosto pela leitura da bíblia e fortalece a espiritualidade. Em 2015 os participantes concordaram que o projeto tem 
um impacto positivo sobre a sua vida espiritual e social. Entretanto, lamentam o tempo reduzido para estudo e 
convívio social. Eles referem que o projeto contribui tanto para aumentar o conhecimento da bíblia quanto para 
aumentar o desejo de conhecer mais sobre a mesma. Os participantes também concordam que os temas 
estudados apontam para Cristo.  Quando convidados a oferecer sugestões para o projeto os participantes 
recomendaram ou sugeriram: (1) que fosse possível fazer a reposição dos temas de estudo no semestre seguinte, 
quando perdidos por motivo de falta; (2) mais tempo para o estudo da bíblia; (3) o uso de recursos audiovisuais; (4) 
a entrega semanal das receitas das preparações oferecidas nos lanches; (5) a realização de dinâmicas lúdicas nos 
encontros e (6) momento para pedidos de oração e agradecimentos. 
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Conclusão 
O projeto permite o desenvolvimento de habilidades de técnica dietética, boas práticas de manipulação de 
alimentos, entre outras para graduandos de Nutrição, além de promover a educação nutricional e a segurança 
alimentar e nutricional entre universitários. Os resultados indicam que o projeto apresenta 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. 
 
Palavra-chave: estilo de vida, qualidade de vida, alimentação saudável, espiritualidade. 
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“INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA CRISE EMOCIONAL DE ADULTOS, 
IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES”. 

 
Ivone Corsi da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso 

 
Email: ivone.corsi@ucb.org.br 

 

Introdução 
Dois tipos de eventos podem determinar uma crise: eventos relacionados ao desenvolvimento e eventos 
relacionados a uma determinada situação. Crises do desenvolvimento estão bem documentadas. Cada estágio do 
desenvolvimento tem suas próprias necessidades e manifestações. É comum em uma família o convívio de 
pessoas em estados diferentes do desenvolvimento, como crianças, adolescentes e idosos. Pode ocorrer um 
desequilíbrio da estrutura familiar, 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, como 
por exemplo, a chegada de um bebê, a saída dos filhos da casa, a separação de cônjuges, a aposentadoria, e 
outros. Usa-se então a orientação antecipatória como um processo educativo, onde os enfermeiros têm ampla 
participação, tanto nos hospitais, como nas visitas domiciliares e ambulatórios. 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. Qualquer evento pode combinar-se com a percepção do indivíduo ou da família sobre ele 
e produzir uma situação que pode ser sentida como “nociva” para o equilíbrio do sistema. Se não existirem 
mecanismos de manejo adequados para lidarem com a situação, desencadeia-se uma crise. Antigamente a criança 
assumia tarefas exigidas para o atendimento das necessidades básicas da família. A maioria das crianças não 
possuía educação formal. Por outro lado, a sociedade industrial exige da criança educação e treino para uma vida 
adulta produtiva, surgindo a adolescência, um período de transição da infância para a vida adulta. Esse 
adolescente necessita de suprimento das necessidades emocionais básicas na sua infância a fim de ser assumir, 
na adolescência, comportamentos mais funcionais. As sete necessidades emocionais básicas das crianças 
segundo Drescher (1990) são: de sentido, de significado, de segurança, de aceitação, de amor, de elogios, de 
disciplina e de Deus, que precisam ser supridas. Já o processo de envelhecimento é um estágio de 
desenvolvimento definido por fatores fisiológicos, psicológicos e sociológicos complexos. É o período marcado pelo 
abandono dos papéis da meia idade (profissão, função parental) combinado com uma visão de si mesmo como 
idoso. As pessoas idosas exibem tantas diferenças individuais e, além disso, há exibição de pontos em comum. O 
estereótipo negativo aplicado aos idosos é chamado de preconceito contra a idade. Uma padronização descreve 
todos os idosos como irritáveis, esquecidos, regressos e confusos, sendo essa uma visão distorcida e limitada. A 
maioria dos idosos pode ser saudável e produtiva. As alterações fisiológicas ocorrem com resultado do 
envelhecimento normal, mas a taxa de alterações varia com cada indivíduo, e com cada sistema orgânico; 
dificuldades crescentes na percepção, capacidades motoras diminuídas e falta de memória que são refletidas pelas 
dificuldades em recordar. Mas, as alterações sociais e psicológicas são as que afetam profundamente a pessoa 
idosa. Em relação aos fatores psicológicos ou emocionais, percebe-se que com o envelhecimento normal, a 
personalidade característica do indivíduo sempre se torna mais proeminente.   O desconfiado pode tornar-se mais 
desconfiado na velhice. Os modos habituais do comportamento permanecem, bem como as habilidades sociais, 
capacidade de expressão verbal, julgamento e compreensão. Algumas experiências são mais encontradas: 
&#61607; Revisão de Vida: pensar sobre o significado da própria vida. É uma reminiscência, quase obsessiva a 
recordação de fatos significativos; não tem muito interesse pelos acontecimentos do presente. &#61607; Solidão: 
cinco minutos durante cinco dias significa muito mais como preocupação e carinho do que 20 minutos ou 30 
minutos apenas ocasionalmente de atenção para a pessoa idosa. &#61607; Perda e luto: muitos idosos 
desenvolvem problemas físicos em vez de lamentar uma perda, desse modo desviando sua atenção e a atenção 
dos outros da perda de suas emoções relacionadas a preocupações somáticas.  O nível limitado de energia e 
relutância em experimentar dor e ressentimento permite que lidem com seus sentimentos apenas por curtos 
períodos de tempo. Por isso, o enfermeiro deve estar atento a sinais de que a pessoa idosa já aguentou o que 
podia por enquanto, mas à disposição para voltar repetidas vezes à área dolorosa, tanto pelo enfermeiro quanto 
pela pessoa idosa, é necessário para resolver a crise. Em 1986 a OMS apontou o número crescente de pessoas 
com doenças mentais, que viria ocorrer, nos anos subsequentes. São 29 anos transcorridos. O que foi realizado, 
em termos de Promoção de Saúde Mental, diante deste apontamento, pelo profissional enfermeiro, já que em sua 
formação acadêmica é proposto tanto o foco na atenção ao físico quanto ao emocional?  Desde 1996, o Curso de 
Enfermagem do UNASP tem demonstrado sua preocupação com a Promoção de Saúde Mental, no Serviço de 
Intervenção em Crise Emocional de Adultos, Crianças e Adolescentes e de Idosos. Cada aluno pode atender um 
cliente, durante horas complementares, uma vez por semana, durante 01h00min e por 01h00min são orientados a 
como proceder no próximo atendimento. No máximo, dez alunos são supervisionados por um docente, 
coordenadora do projeto. As Consultas de Enfermagem compostas dos Relatórios com Detecção dos Diagnósticos, 
as Propostas de Prescrições e as Avaliações de Enfermagem são registradas em papel ou virtualmente, 
preservando-se o sigilo profissional, no endereço: ead.unasp.edu.br, para o programa de Horas Complementares 
para alunos que cursaram o Módulo Teórico de Enfermagem em Saúde Mental. 

Objetivo 
Detectar a Crise Emocional e o Evento Estressante em Adultos, Crianças, Adolescente e Idosos. Identificar os 
Diagnósticos de Enfermagem em Adultos e Idosos, por meio de Entrevistas e de Indicadores de Estresse, de 
Autoestima, Percepção da Raiva e de Percepção de Tristeza. Sensibilizar o estudante de enfermagem quanto às 
necessidades das crianças perturbadas emocionalmente e de suas famílias, para que se interesse por buscar uma 
preparação maior nessa especialidade. Identificar diagnóstico de enfermagem a partir do Indicador de Habilidade 
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de Competência em Criança e Adolescente. 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, ajudando as 
pessoas envolvidas a reorganizarem suas personalidades individuais e seu sistema social em um nível mais alto de 
funcionamento que o anterior à crise. Encaminhar criança e adolescente à de Psicopedagogia na tentativa de suprir 
as sete necessidades básicas da mesma: sentido de significado, de segurança, de aceitação, de amor, de elogios, 
de disciplina e de Deus. Proporcionar subsídios à pessoa idosa de atingir o seu objetivo que é sobreviver com afeto 
e não meramente sobreviver fisicamente. Ajudar a pessoa idosa a desenvolver o seu potencial de aprender e 
adaptar-se emocionalmente de maneira mais funcional. 

 
Metodologia 
Intervenção em Crise Emocional de Adultos: O primeiro passo é avaliar completamente a situação através de 
questões diretas, definindo-se o evento. Aplicar, paulatinamente, os Indicadores de Estresse, de Autoestima Baixa, 
de Percepção da Raiva e de Percepção de Tristeza, conscientizando o indivíduo, a respeito do seu problema, 
conforme as respectivas propostas de Townsend (2002) e Stuart; Laraia (2001). Segue-se então o desenvolvimento 
de um plano eficaz para a detecção de Diagnósticos de Enfermagem, conforme Carpenito-Moyet (2008). Ocorre o 
manejo da situação, por meio das propostas de Intervenções de Enfermagem, utilizando-se os recursos 
disponíveis, conforme de Stuart; Laraia (2001), Townsend (2002), Carpenito-Moyet (2008) e Stefanelli, Fukuda e 
Arantes (2008). É preciso ajudar o cliente a lidar com seus sentimentos, através de uma verbalização adequada 
assistida pela reflexão do enfermeiro. É importante não encorajar o cliente a impor culpa sobre outros. Todos esses 
passos são cobertos desde o contato inicial com o cliente. É aconselhável passar tanto tempo quanto necessário, 
tão frequentemente quanto necessário com o cliente, pois os melhores resultados nas situações de crise tendem a 
ser obtidos através da intervenção intensiva, mas em curto prazo. Entre uma consulta e outra, o cliente deve saber 
como contatar o enfermeiro e ser encorajado a fazê-lo se sentir necessidade.  A consulta pode ser individual ou 
grupal, dependendo da disponibilidade do cliente e da preferência, se anteriormente submeteu-se às consultas 
individuais. Enquanto os passos acima se transcorrem, são levantados os pensamentos e os sentimentos 
automáticos e os alternativos, nas situações relatadas, isto é, será aplicada a Terapia Cognitiva, segundo 
Townsend (2002) e Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008) ou a Terapia Cognitivo-Comportamental, segundo Stuart e 
Laraia (2001).  Em continuidade, são diariamente, reimplementadas e reavaliadas as intervenções de enfermagem 
(STUART; LARAIA, 2001); (TOWNSEND, 2002); (CARPENITO-MOYET, 2008) e (STEFANELLI, FUKUDA e 
ARANTES, 2008).  Intervenções em Emoções da Criança e Adolescente: Avaliar com processos psicopedagógicos 
antes/durante as intervenções de enfermagem. Estabelecer entrevistas durante atividades lúdicas. Fazer avaliação 
de enfermagem nas crianças, considerando as sete Necessidades Emocionais Básicas e as Habilidades de 
Competências, respectivamente (DRESCHER, 1990); (STUART; LARAIA, 2001). Planejar, Implementar e Avaliar 
as Intervenções de enfermagem propostas por Stuart; Laraia (2001) e Townsend (2002). Aplicar Terapia 
Comportamental segundo proposta de Townsend (2002). Acompanhar e Reforçar nas Intervenções de 
Psicopedagogia.  Intervenções em Crise Emocional da Pessoa Idosa: Estabelecer entrevistas individuais ou 
grupais. Utilizar impressos, fazendo-o à distância do idoso, nunca anotar na presença do mesmo. Fazer avaliação 
inicial de enfermagem em pessoas idosas, considerando os processos de atividades, de conhecimento, ecológicos, 
emocionais, interpessoais, de percepção de validação e fisiológicos, conforme proposta de Taylor (1999). 
Estabelecer Diagnóstico de Enfermagem, segundo Carpenito-Moyet (2008). Planejar, Implementar e Avaliar as 
Intervenções de Enfermagem propostas por Stuart; Laraia (2001), Townsend (2002) e Stefanelli, Fukuda e Arantes 
(2008). Aplicar a Terapia Cognitiva, conforme proposta por Townsend (2002) e Stefanelli, Fukuda e Arantes (2008), 
sob o Registro em Cinco Colunas: Situação, Pensamentos e Sentimentos Automáticos e Alternativos. 
 

Resultado 
De 1996 a 2013, 2014 e até outubro de 2015, foram realizados, respectivamente, mais de 12000, 199 e 76 
atendimentos. 
 

Conclusão 
Durante 17 anos, Enfermagem em Saúde Mental vinculou-se ao Projeto.  Em 2014, alunos atendiam, orientados 
por um docente, durante Horas Complementares.  Houve a produção de um TCC, envolvendo a Enfermagem e a 
Fisioterapia.  Nos 19 anos de atendimentos, houve envolvimento emocional aluno/paciente, demonstrado, 
verbalmente e de maneira escrita. Por exemplo: “Após iniciar o tratamento, inicialmente, apenas, como 
acompanhante do meu pai; tanto minha filha, hoje com 20 anos, como meu filho de 13 anos, também recebeu 
atendimento; minha filha, que na época, era quem cuidava de mim. O grupo me mostrou que todas as pessoas têm 
seu valor, que é preciso dizer “NÃO”. Não somos animais adestrados. Foi após, que consegui o emprego, há 05 
anos; faço o que gosto. Sou uma vencedora. Obrigada. Vanúbia (Nome Fictício).” Outro exemplo: “Resolvi estudar. 
Deixava a Amanda com o Vitor e orava à Deus pelo cuidado dos meus filhos. Terminei os estudos com muita dor 
no coração .... Após vi o péssimo rendimento do Vitor na escola, tirava notas vermelhas, brigava... um dia me 
chamaram na escola; ele havia enfrentado um policial, que me disse que o Vitor estava passando por dificuldades 
porque o pai dele havia nos deixado. Ele orientou-me a procurar uma psicóloga, mas não encontrei ajuda. Fui no 
UNASP com as provas do Vitor na mão, o desespero era muito grande; cheguei a pensar que logo abandonaria a 
escola. Hoje estamos bem; reformei minha casa; o Vitor está no segundo ano do ensino médio, se batizou na igreja 
adventista, formou um quarteto e pensa em fazer faculdade de medicina ou fisioterapia. Amanda é solista da igreja, 
toca violão e quer aprender a tocar piano. Estou mais tranquila. Graças a vocês, ... meu filho conseguiu”. Suzana 
(Nome Fictício). 
 
Palavras-chave: Intervenção, Enfermagem, Crise Emocional, Adultos, Idosos, Crianças 
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SEXUALIDADE E SAÚDE: UMA INTERVENÇÃO NA FUNDAÇÃO CASA 

 

INTRODUÇÃO  
Na atual conjuntura social brasileira é preocupante a frequente e relativa presença de adolescentes associados a 
circunstâncias desfavoráveis à saúde e à vida, considerados fatores de risco para esta fase de transição entre a 
infância e a vida adulta.  Indicadores de risco psicossociais, tais como violências, doenças sexualmente 
transmissíveis, gravidez na adolescência, prática de aborto, uso de drogas e/ou condutas infracionais. O que se 
intensifica diante de agravos sociais presentes em comunidades marginais aos grandes centros urbanos, tornando 
– se assim um problema de saúde pública e um desafio para promoção da saúde (GALO e WILLIAMS 2005, 
BRASIL et al. 2006, CORREIA et al. 2011, CRUZEIRO et al. 2013, PANTOJA et al. 2007). Logo a Fundação Centro 
de Atendimento Socioeducativo do Adolescente – Fundação CASA – SP, se dá como um destes espaços de 
promoção e educação em saúde na adolescência.  Instituída pela lei 12.469 de 22 de dezembro de 2006 
inaugurando uma nova proposta de atendimento ao adolescente em conflito com a lei, são unidades de 
atendimento de internação e semiliberdade, que segundo a Portaria Normativa 224 de 2012 que estabelece o 
regime interno da instituição, este “atendimento deverá garantir a proteção integral dos direitos dos adolescentes, 
por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, Estado e dos 
Municípios. ” O documento comtempla ainda no capitulo IV seções III e IV da assistência educacional e saúde, 
onde se aborda entre outras coisas de atividades educacionais de desenvolvimento da saúde e conhecimento do 
corpo bem como orientação sexual e reprodutiva.  

 
OBJETIVOS 
Promover de modo ativo momentos de reflexão sobre estilo de vida saudável, sexualidade, conhecimento do 
aparelho reprodutor masculino e doenças sexualmente transmissíveis. 
 
METODOLOGIA 
O Centro Universitário Adventista de São Paulo por meio do curso de Pedagogia Parfor iniciou um Projeto de 
Oficinas em uma das unidades da Fundação Casa em São Paulo no ano de 2012 pois alguns dos professores em 
formação já haviam atuado como professores em atendimento sócio educativo aos menores e nos estimularam ao 
projeto. No ano de 2013 oficializamos o projeto junto a Extensão Universitária do UNASP SP tendo o curso de 
Pedagogia como proponente. Após três anos de atividades desenvolvidas nesse espaço agregamos em 2015 o 
potencial acadêmico e profissional de mestrandos do Programa de Mestrado Profissional em Promoção da Saúde 
do UNASP SP que cursavam a disciplina de Educação em Saúde. A intervenção que aqui descrevemos foi 
realizada nos dias 6 e 7 de novembro de 2015 e a unidade já solicitou que a mesma temática continue a ser 
trabalhada. A equipe de intervenção contou com dois estudantes de medicina, um de psicologia, duas enfermeiras, 
dois teólogos, uma fisioterapeuta e três pedagogas.A primeira etapa da metodologia do trabalho foi a busca nos 
bancos de dados scielo e medline, e google acadêmico utilizando como critério os títulos de interesse, educação 
sexual, adolescentes, menores infratores, atendimento sócio educacional. Por meio de discussões entre um grupo 
de discentes da disciplina de Educação e Saúde do Mestrado em Promoção da Saúde - UNASP foram construídas 
as estratégias de intervenção, bem como organizados os planos de aula. A atividade com os 75 rapazes internos 
iniciou com o diálogo sobre “O QUE É, POR QUE FALAR SOBRE SEXUALIDADE? ”. O programa ocorreu num 
formato CARROSSEL em que foram realizadas paralelamente TRÊS AULAS/OFICINAS. Para isso o grupo foi 
dividido em três equipes de 25 menores que participaram de todas as três aulas/oficinas.  Segundo Momento (três 
grupos de trabalho de 20 minutos em que grupos de 25 rapazes participaram alternadamente) das três aulas 
oficinas com as temáticas: ANATOMIA E FISIOLOGIA HUMANA (TEMA “A”) Estratégias adotadas: foi utilizado um 
modelo anatômico e um cartaz/atlas para exposição dialogada inicial. Em seguida distribuímos bolas de assopro 
que tinham dentro frases sobre autocuidado para uma reflexão individual. Ao final incentivamos que colocassem 
sua impressão das informações que foram expostas, numa papeleta de cartolina, e por meio da livre expressão, 
como forma de externar o entendimento/reação. A ênfase ocorreu no autocuidado a partir do entendimento do 
próprio corpo. Recursos utilizados: peça anatômica, atlas/cartaz, bolas de assopro, folhas de papel oficio, canetas 
pilot.   DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (TEMA B) Estratégias adotadas: realizou-se uma aula 
expositiva dialogada fazendo uso de slides para explicitar o conhecimento e cuidado com as doenças sífilis, cancro, 
gonorreia e HIV e também um cartaz no formato banner. Recursos utilizados: slides, bannner, projetor, tela, 
microfone e caixa de som. ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL PARA UMA SEXUALIDADE SAUDÁVEL (TEMA C) 
Estratégias adotadas: foi utilizada uma caixa surpresa que representava o corpo de cada rapaz, a sua vida. Dentro 
da caixa estavam palavras e imagens que reportavam ao viver saudável, aos remédios naturais e ao exercício 
seguro e consciente do amor. Recursos utilizados: caixa encapada, imagens e palavras Terceiro Momento – 
Encerramento – 15 minutos Reflexão final sintetizando o encontro e avaliação escrita em papeletas. Oração com o 
grupo. 

 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
Nos quadros a seguir descrevemos uma série de questionamentos desses rapazes realizados durante a 
intervenção e que podem nos fazer pensar em como a temática precisa ser melhor trabalhada e planejada 
intencionalmente para atender a demanda de necessidades básicas de informações e conhecimento A sexualidade 
é mais do que a reprodução, é uma parte intrínseca de cada um de nós, é como desenvolvemos o relacionamento 
com o outro e com o contexto da sociedade a que pertencemos. Direitos sexuais e reprodutivos incluem acesso a 
informações adequadas, para que possa ser tomada uma decisão acertada. A obtenção de informações na atual 
era da globalização é extremamente fácil, o que não traz uma tranquilidade em relação ao tema sexualidade, pois 
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não necessariamente as fontes veiculadoras dessas informações serão confiáveis (MONTEIRO, 2011; 
MACINTYRE, Veja e SAGBAKKEN, 2015). Sabe-se que a vulnerabilidade da sexualidade na juventude depende da 
qualidade da informação veiculada, da estratégia de ensino em saúde, e dos fatores biológicos, psíquicos e sociais 
que desencadeiem competências necessárias para assegurar as relações sexuais seguras e saudáveis. (BRETAS, 
OBARA e JARDIM, 2008; TAQUETTE, VILLENA e PAULA, 2004). 

 
CONCLUSÃO 
Concluímos que o projeto de intervenção agregou valor para mestrandos em promoção da saúde principalmente 
pela possibilidade de não dicotomizar a teoria e a prática na qualificação profissional. Os objetivos elencados de 
reflexão e partilha de informações com os adolescentes foi por eles avaliado com expressões como: “Aprendi sobre 
DST e como se prevenir fazendo sexo seguro”; “O futuro não existe. A prevenção é agora. ”; “Aprendi 
responsabilidades, confiança e amor.”;“O que marcou para mim foi quando falaram sobre equilíbrio”;“O que eu 
considero mais importante é que independente da situação que nós nos encontramos, temos que nos previnir, 
cuidar da nossa saúde. Eu adquiri o conhecimento de se higienizar melhor, se preocupar mesmo com a saúde, ... E 
sempre que puder, fazer exames para saber se estar tudo em dia”;“A aula em geral achei interessante por que 
nunca tinha participado de uma palestra de DST, aprendi bastante sobre DST, principalmente sobre sífilis, 
gonorréia e HIV” ;“Eu aprendi a ter mais responsabilidade”; “as dicas de prevenção que me falaram vão me ajudar 
muito, até para dar conselho pros meus amigos”; “amor é bom melhor ainda quando os dois se previnem”;“ é bom 
pensar antes de agir porque se não nós  dois podemos cair.”  Como profissionais da saúde e educação somos 
estimulados a prosseguir! 
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TRAJETÓRIA DO PROJETO “SALADA DE FRUTAS” DO CURSO DE NUTRIÇÃO 
 

Larissa da Costa Oliveira; Clícia Graviel Silva; Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; Glaucia 
Barrizzelli Murino; Iramaia Figueiredo; Marcia Cristina Teixeira Martins 

 

Email: lalioliveiracosta@hotmail.com 

 
Introdução 
Segundo a SEAB (Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento), o Brasil é um dos três maiores 
produtores mundiais de frutas, com uma produção que supera os 40 milhões de toneladas (SEAB, 2012). A 
presença brasileira no mercado externo é caracterizada pela oferta de frutas tropicais e de clima temperado durante 
a maior parte do ano. Isso é possível devido à extensão territorial, posição geográfica, condições de clima e de solo 
apropriadas. A laranja é a principal fruta produzida no Brasil, sendo o estado de São Paulo o principal produtor. A 
laranja, a banana e o abacaxi respondem por 67% da produção obtida pela fruticultura brasileira. A seguir, a 
melancia, o coco, o mamão, a uva, a maçã, a manga e o limão completam as dez frutas mais produzidas e 
somando às três primeiras, contabilizam 92% da produção nacional em 2011. Paradoxalmente, as frutas, que 
podem ser consideradas alimentos marcadores de dieta saudável, são consumidas no Brasil muito abaixo da 
recomendação do Ministério da Saúde que é de pelo menos três porções por dia (BRASIL, 2008). O baixo consumo 
nacional representa um dos gargalos para o desenvolvimento da fruticultura no Brasil, além de causar um impacto 
negativo na saúde da população, aumentando o risco para déficits em importantes nutrientes e para obesidade e 
muitas doenças crônicas não transmissíveis. Estudos revelam que o consumo de frutas ou de legumes e verduras 
confere proteção contra doenças do coração e certos tipos de câncer. Essa proteção advém do alimento em si e 
não de nutrientes isolados (BRASIL, 2014). De acordo com o mais recente Guia Alimentar para a População 
Brasileira (BRASIL, 2014), alimentos in natura ou minimamente processados incluindo frutas frescas, frutas secas, 
sucos de frutas e sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias devem constituir a 
base da alimentação. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa de Orçamentos 
Familiares (POF) aponta que frutas, verduras e legumes correspondem a apenas 2,3% das calorias totais ingeridas 
pela população brasileira, ou seja, cerca de um terço das recomendações para consumo diário desses alimentos. O 
consumo de frutas e verduras aumenta muito com a renda (IBGE, 2011). A recomendação da Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e do Guia Alimentar Brasileiro para o consumo de frutas, legumes e verduras que é de 400 g por 
dia não é atingida nem no percentil 90 da população brasileira (IBGE, 2011). Essa recomendação equivale, 
aproximadamente, ao consumo diário de cinco porções desses alimentos. O Guia Alimentar Brasileiro (BRASIL, 
2008) do Ministério da Saúde do Brasil recomenda o consumo diário de três porções de frutas. A Estratégia Global 
de Alimentação, Atividade Física e Saúde da OMS, com o apoio do governo brasileiro é uma iniciativa destinada a 
incentivar o consumo de legumes, verduras e frutas e o nível de atividade física. Nessa iniciativa, a escola é vista 
como espaço privilegiado de promoção da alimentação saudável e da atividade física e prevenção da obesidade 
(BARRETO et al., 2005). A escola deve auxiliar na formação dos hábitos saudáveis. O lanche escolar, além da 
alimentação, é um momento de socialização que pode ser formador tanto de hábitos saudáveis quanto de hábitos 
prejudiciais à saúde. (BRASIL, 2008). Por ser um espaço social no qual muitas pessoas passam grande parte do 
seu tempo, convivem, aprendem e trabalham, a escola é, sem dúvida, um ambiente favorável para o 
desenvolvimento de ações para a promoção da saúde, bem como ao estímulo, formação ou correção de hábitos 
saudáveis (BRASIL, 2007). Nesse contexto, a alimentação escolar pode ser definida, de acordo com a lei n° 
11.947, de 16 de junho de 2009, como todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua 
origem, durante o período letivo. Essa lei refere-se à alimentação fornecida pelo poder público ou adquirida por 
outros meios e servida ao aluno no período em que o mesmo está na escola (BRASIL, 2009). O acesso a alimentos 
no ambiente escolar pode ser por diversos meios, sendo um deles a cantina escolar. Segundo a portaria da região 
metropolitana da grande São Paulo, cantina escolar pode ser definida como um espaço existente dentro da escola, 
onde se comercializam diversos alimentos para alunos, professores e funcionários mediante pagamento (SÃO 
PAULO, 2005). Muitos alunos das escolas públicas e particulares consome alimentos comercializados pelas 
cantinas (CARVALHO, 2005). Investigando adolescentes matriculados em escolas públicas da cidade de Piracicaba 
(SP), Caroba (2002) observou que 69,4% dos escolares costumavam comprar alimentos nas cantinas presentes 
nas unidades de ensino, sendo que 29,6% o faziam cerca de duas vezes por semana. Estudando as preferências 
alimentares de 384 adolescentes cursando as 7° e 8° séries de uma escola pública, Ochsenhofer et al. (2006) 
verificaram que 81,5% dos adolescentes compram alimentos da cantina da escola, especialmente doces (72%), 
salgados (54%), salgadinhos (28%) e refrigerantes (22%). Dentre os alimentos comumente presentes nas cantinas 
escolares pode-se citar: doces (leite, amendoim, paçoca, balas, chicletes, pirulitos, bolachas recheadas, sorvetes, 
chocolates, entre outros), salgados (industrializados, assados e fritos), sucos artificiais e refrigerantes. Muitos deles 
apresentam baixo ou nenhum valor nutritivo, grande quantidade de sódio, açúcar, gorduras e alta densidade 
energética, o que proporciona uma dificuldade para a educação nutricional, a formação de hábitos saudáveis e 
pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como: obesidade, hipertensão 
arterial, elevação das taxas de colesterol, etc (SILVA, 2009). Segundo a Lei Federal Nº 11.947 (BRASIL, 2009) a 
cantina deve estar incluída ao projeto pedagógico tanto na educação nutricional quanto no tema alimentação 
saudável, podendo ser, além de local de consumo e oferta de alimentos, um espaço de constante aprendizagem.  
Muitas escolas incluem no projeto pedagógico ações relacionadas à promoção da saúde, porém, muitas vezes há 
uma profunda incoerência entre o que é aprendido em sala de aula e as práticas e posturas das escolas, 
principalmente com relação ao tema “alimentação saudável”. Uma questão que geralmente ocorre é a incoerência 
entre o discurso pedagógico e as práticas alimentares, tanto das merendas escolares quanto da oferta de alimentos 
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nas cantinas. Existem hoje amplos debates em torno da adoção de medidas que possam transformar as cantinas 
das escolas e os serviços de alimentação escolar em espaços que garantam o fornecimento de alimentos e 
refeições saudáveis, com o aumento da oferta de frutas, legumes e verduras e restrição de alimentos com alto teor 
de gordura, açúcar e sódio (BRASIL, 2007). A oferta de frutas sazonais nas cantinas escolares é altamente 
recomendável e deveria ser priorizada. Segundo Gabriel et al. (2012), entre os dispositivos legais sobre 
regulamentação da comercialização de alimentos no ambiente escolar que buscam a alimentação saudável, 39% 
referem a obrigatoriedade da presença de frutas na cantina escolar (no Distrito Federal, Santa Catarina e Paraná) e 
17% referem frutas como itens considerados adequados. Em estudo de diagnóstico sobre o funcionamento de 
cantinas de oito municípios de Santa Catarina, Gabriel et al. (2010) verificaram que 83% dos estabelecimentos não 
comercializavam frutas. 
 

Objetivo 
Considerando o crescimento da obesidade em diversos países do mundo e no Brasil, a necessidade de impulsionar 
o consumo de frutas no Brasil e o papel das cantinas escolares na promoção da alimentação saudável no ambiente 
escolar, o presente trabalho se propõe a relatar o progresso do Projeto “Salada de Frutas” do curso de Nutrição do 
UNASP que desde 2013 tem fornecido saladas de frutas à cantina da instituição, bem como apontar e suas 
perspectivas para o futuro. 
 

Metodologia 
No início do ano letivo foi realizada divulgação do projeto entre alunos do primeiro e terceiro semestres do curso de 
Nutrição para recrutamento de interessados em participar do projeto de extensão. Como o UNASP não dispõe de 
bolsa para projetos de extensão, os alunos colaboradores participam voluntariamente do projeto, recebendo 
declaração de horas complementares. Os alunos foram selecionados e treinados pela docente do curso de Nutrição 
e coordenadora do projeto. As saladas de fruta foram produzidas com frutas da estação, porcionadas, 
acondicionadas em embalagens próprias e etiquetadas com o prazo de validade de dois dias. Toda a manipulação 
dos alimentos foi realizada no Laboratório de Técnicas Dietéticas do UNASP, seguindo todos os procedimentos de 
boas práticas de manipulação de alimentos. Cada unidade de salada de fruta tem peso médio de 200 g e fornece 
em torno de 120 calorias o que corresponde a 6% de uma dieta de 2000 Kcal. Assim, uma porção de salada de 
frutas alcança a metade das recomendações diárias de frutas, verduras e legumes preconizada pela OMS (400 g). 
As saladas de frutas foram entregues e vendidas a preço de custo para serem comercializadas pela cantina do 
Centro de Vivência. A quantidade de saladas de frutas produzida e entregue à lanchonete seguiu o fluxo de 
encomenda realizada pelo proprietário da cantina. 

 
Resultado 
Um total de dezoito alunos colaboraram com o projeto durante o ano de 2015. Sete alunos participaram do projeto 
no primeiro semestre, dos quais seis permaneceram durante o segundo semestre, quando mais onze alunos 
tiveram a oportunidade de participar. O número de alunos participantes do projeto em 2015 (n = 18) foi muito 
superior ao número de participantes em 2014 (n = 4), demonstrando o crescente interesse dos alunos do curso de 
Nutrição por atividades de extensão, com natureza empreendedora como esta. A despeito desse interesse, tem 
ocorrido sucessiva redução das encomendas de saladas de frutas por parte da cantina decorrente da produção 
própria iniciada em 2014. No mês de junho de 2013 eram fornecidas 40 unidades/dia. Em junho de 2014 a 
produção foi de 20 unidades/dia. Em junho de 2015 a produção/dia chegou a 10 unidades. A produção própria por 
parte da cantina apresenta uma série de inconvenientes para o projeto: (1) falta de incentivo, reconhecimento e 
valorização do mesmo; (2) dificuldade de identificação da procedência de fabricação da salada de frutas, caso haja 
alguma ocorrência ou reclamação por parte do consumidor; (3) problemas na garantia da qualidade do produto 
também ligados à identificação da origem; (4) prejuízo para o projeto com vendas que não compensam o 
empreendimento de material humano, planejamento etc. e (5) desmotivação dos alunos. Ao final de 2015, observa-
se uma desmotivação dos alunos pelo projeto que vem sendo mantido com uma produção insignificante, correndo o 
risco de descontinuidade e com grande prejuízo para o curso de Nutrição. 
 

Conclusão 
O projeto “Salada de Frutas” apresenta um grande potencial na oferta de lanche saudável a preço de custo aos 
alunos do UNASP, colaborando ainda para a formação de hábitos alimentares saudáveis entre a comunidade 
estudantil, contribuindo para a implantação de cantinas saudáveis, capacitando estudantes do curso de Nutrição 
como empreendedores e oferecendo inúmeras possibilidades para envolvimento dos alunos em estudos de Técnica 
Dietética. Dentre essas podemos citar: (1) a sistematização de procedimentos e técnicas adequadas para 
aquisição, seleção, preparo, conservação, armazenamento e apresentação do produto, (2) avaliação e degustação 
das preparações, (3) prática das normas de higiene e manipulação, (4) cálculo do valor nutritivo, indicador de parte 
comestível, indicador de conversão e custo das preparações (total e por porção), (5) desenvolvimento de 
protocolos, preparações e experimentos de acordo com técnicas dietéticas adequadas (PHILIPPI, 2006). O projeto 
também oportuniza o desenvolvimento de espírito de equipe na execução das tarefas, para maior eficiência do 
trabalho com relação ao tempo dispendido, qualidade do produto final, limpeza do local utilizado, manutenção 
adequada dos materiais, equipamentos e objetivos da equipe. Considerando o potencial do projeto e a sua crítica 
situação atual com relação à redução das encomendas por parte da cantina, faz-se necessária uma reavaliação da 
relação custo/benefício para decisão sobre a sua continuidade ou descontinuidade. Para que o projeto seja mantido 
faz-se necessário melhor articulação entre os diferentes setores da instituição. 
 
Palavras-chave: consumo de frutas, alimentação escolar, cantina escolar. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE: ESPAÇO INTERDISCIPLINAR PARA O ESTUDO DO 
ESTILO DE VIDA1 

 
Anselmo Cordeiro de Souza; Izabel Maria de Oliveira; Leonardo Tavares Martins 

 

 
INTRODUÇÃO 
O estilo de vida tem sido um construto técnico utilizado no meio acadêmico e científico por diversas áreas do 
conhecimento tomando muitas vezes os mais dispares sentidos. Segundo Finotti (2009) sua primeira utilização 
recente ocorre nas ciências sociais, migrando para ciências sociais aplicadas e concomitantemente nas ciências 
econômicas, para então ser utilizada na área da saúde, primeiro na psicologia, e talvez se possa afirmar a partir do 
relatório de Lalonde também na saúde pública e na recente promoção da saúde (CANDEIAS, 1997; PEREIRA et al. 
2000; BRASIL 2002).Logo, o objetivo deste ensaio2 é explicitar ainda que brevemente, aspectos do estudo do estilo 
de vida relacionado à saúde, enquanto uma possibilidade interdisciplinar, a partir da promoção da saúde. Esta é 
uma contribuição introdutória, limitando-se à descrição de algumas abordagens e produções acadêmicas e 
cientificas da temática supracitada, utilizando como estratégia a narrativa bibliográfica a partir das palavras chave: 
estilo de vida, promoção da saúde, interdisciplinaridade. 

 
ESPAÇO ABERTO: NO MEIO CIENTIFICO 
Na área da saúde o termo estilo de vida tem sido analisado por variadas correntes, ganhando contornos individuais 
e sociais. No PubMed um dos maiores bancos de dados da base empírica da literatura cientifica, em seu  Medical 
Subject Headings – MeSH Terms3 se segue a classificação do termo na seguinte ordem: Lifestyle (estilo de vida) in 
Psychology, Social (psicologia social) in Behavior and Behavior Mechanisms (comportamento e mecanismos do 
comportamento) in Psychiatry and Psychology Category (categoria psicológica e psiquiátrica), apresentando 
qualificadores epidemiológicos, históricos, estatísticos, entre outros. O estilo de vida ainda tem sido relacionado a 
descritores tais como hábitos e ou comportamentos saudáveis em vários artigos e nos Descritores de Ciências da 
Saúde – DeCS da Biblioteca Virtual em saúde – BVS, relaciona-se o termo ao descritor qualidade de vida. Integra, 
recentemente, o campo médico, conhecido como medicina do estilo de vida, ou mesmo estilo de vida (saudável) 
baseado em evidências, sendo no brasil a temática ainda comedida, por sua vez a medicina do estilo de vida se 
fundamenta em estudos epidemiológicos com ênfase quantitativa objetivando a verificação de relações causais. 
(KUSHNER, 2013; RIPOLL, 2012; EGGER 2009; BRADAU et al 2005; PELLIZZON 2004; LOWE, BARNETT 1994). 
Tendência que é evidenciada por Turato (2005) ao abordar a respeito dos métodos qualitativos e quantitativos na 
área da saúde. Esse autor pontua que o estilo de vida é um assunto valorizado correntemente nas pesquisas com 
delineamento quantitativo. Destacamos que parecer haver poucos estudos na área da saúde que analisem de 
modo apropriado, ou seja, utilizando–se de metodologias adequadas, o termo estilo de vida a partir de sua 
etimologia uma vez que este conceito se faz como referencia técnica de diversos sentidos. Uma contextualização 
etimológica e epistemológica traria um rigor desejável para construção de possibilidades teóricas e metodológicas 
mais confiáveis a respeito da temática. (RAJABNEJAD et al 2013; BEZAS, VERNECK 2012; VIARO 2011). De 
modo semelhante Lira e colaboradores (2009) indicam em sua revisão da literatura a repercussão negativa pela 
utilização impropria do termo nas referências teóricas e metodológicas, alertando para a confusão terminológica 
sobre o conceito de promoção da saúde, evidenciando-o como um crasso equívoco. Numa revisão sistemática 
sobre como tem sido avaliado o estilo de vida, Porto et al (2015) revela que esta área é repleta de lacunas, tanto no 
que diz respeito ao entendimento de avaliação do estilo de vida e seus componentes quanto no aperfeiçoamento de 
instrumentos de medida confiáveis. Esse autor conclui propondo novos estudos com maior rigor metodológico, para 
melhor compreensão do fenômeno. Inferimos assim a existência de um campo aberto e em construção a respeito 
da temática estilo de vida relacionada a saúde, incluindo suas bases teóricas, avaliação e mensuração. Ao discutir 
aspectos epistemológicos da promoção da saúde, Silva-Arioli e colaboradores (2013) indicam a promoção da saúde 
como espaço ainda em construção, e traz o estilo de vida saudável como uma das principais áreas exploradas 
dentro deste espaço, dito interdisciplinar, ainda que o estudo faça várias críticas à tendência dessa abordagem de 
subestimar o contexto e determinantes sociais da saúde, bem como da necessidade de uma abordagem mais 
coerente com os princípios do Sistema Único de Saúde – SUS. Ainda na introdução das cartas em promoção da 

                                                 
1 Trabalho apresentado como requisito parcial da disciplina obrigatória Interdisciplinaridade e Promoção 
da Saúde do Programa de Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do Centro Universitário 
Adventista de São Paulo, sob a coordenação da Prof. Dr. Leonardo Tavares Martins. 

2 Ensaio aqui entendido como indicado por Jorge Larrosa em O ensaio e a escrita acadêmica 

(Educação & Realidade 28.2; 2003) e Isidoro M. Alves em A ensaística e o trabalho científico (Logos 
7.2, 14-17; 2000). 
3 “MeSH Terms” estão organizados hierarquicamente, com níveis superiores de ramificação 
representando conceitos ou tópicos mais genéricos. As subdivisões inferiores comportam assuntos mais 
específicos. Bibliotecários na National Library of Medicine escolhem 10 a 12 palavras que representam 
o conteúdo ou o assunto do artigo. Estas palavras (chamadas MeSH Terms) provém de uma lista, 
criada anteriormente, contendo palavras-chave ou tópicos que se aplicam a quaisquer conceitos 
médicos ou biomédicos. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68011593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68001520
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/1000070
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saúde publicadas no brasil, se destaca o estilo de vida como um dos componentes do campo da Saúde, 
reafirmados na Carta de Otawa (BRASIL 2002). 

 
ESPAÇO ABERTO: NO MEIO ACADEMICO 
No meio acadêmico brasileiro o estudo e pesquisa especifica formal da temática promoção da saúde se inaugura a 
partir da autorização e recomendação de cursos de pós–graduação estrito sensu em promoção da saúde, sendo 
em 2010 homologado pelo Conselho Nacional em Educação – CNE o Mestrado acadêmico em promoção da 
saúde4 pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, seguido em 2012 pela oferta do mestrado acadêmico5 do 
Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR, e ainda em 2012 do mestrado6 e o primeiro doutorado7 em 
promoção de saúde pela Universidade de Franca – UNIFRAN, e em 2013 o primeiro mestrado profissional8 em 
promoção da saúde oferecido pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Vale ressaltar que esses cursos 
estão inseridos dentro da grande área multidisciplinar de avaliação interdisciplinar incluídos na área básica da 
saúde e biológicas. O que sugere e reflete a essência da promoção da saúde como campo interdisciplinar, quer 
seja para a pesquisa, o ensino ou a extensão.Lira et al. (2009) em seu estudo sobre a produção acadêmica em 
cursos de mestrado acadêmico e profissional e doutorado no período do ano 2000 a 2004, já aponta para uma 
tendência e crescimento de estudos a respeito da promoção da saúde e outros relacionados a ela. Por meio da 
análise do resumo, foram levantados e selecionado um total de 678 dissertações e teses que incluíam os termos 
promoção da saúde. A frequência de ocorrências das dissertações/teses foi avaliada por áreas do conhecimento, 
alavancados primeiro pela área da saúde coletiva (137), enfermagem (122), saúde pública (85) e educação (73), 
sendo essas áreas pontuadas como de mais expressiva ocorrência. Não foi pontuada a área multidisciplinar e/ou 
interdisciplinar, áreas nas quais hoje está amparada o Programa de Pós-graduação em Promoção da Saúde. O 
estudo conclui, diante das limitações da revisão, sobre a necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre a 
produção acadêmica e científica nas questões teóricas e metodológicas. Há em comum, com outros estudos 
(POMBO 2008; LUZ 2009; SICOLI, NASCIMENTO 2003; BARATA 2000), uma convergência para a reflexão e 
compreensão da promoção da saúde enquanto prática interdisciplinar, superando uma aparente contradição sobre 
a temporalidade dessa temática, presente no passado e tão vívida atualmente no meio acadêmico. 
 

CONCLUSÃO 
A superação dos agigantados desafios na área da saúde pública e promoção da saúde, exigem um esforço 
contínuo, constante e de natureza interdisciplinar, considerando a eminência e urgência dessas realidades. Neste 
sentido as contribuições acadêmicas, cientificas e profissionais, a partir do diálogo Interprofissional, podem 
proporcionar uma instrumentalização que suporte o empreendimento e desafio da complexa área da saúde humana 
e suas relações. Um entendimento e valorização de todas as determinações e áreas de estudo, pesquisa e pratica 
refletida. E a partir daí, por que não, ESPERANÇA!   

                                                 
4 Port. MEC 1045, de 18/08/2010, DOU 19/08/2010 

5 Port. MEC 978, de 26/7/2012, DOU 27/7/2012 

6 Port. MEC 1077, de 31/08/2012, DOU 13/09/2012 

7 Port. MEC 978, de 26/7/2012, DOU 27/7/2012 

8 Port. MEC 601, de 9/7/2013, D.O.U de 10/7/2013 


