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XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 8 

EXPOSIÇÃO: PROJETO - CONHECENDO AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS 

INFERIORES – RELATO DE EXPERIÊNCIA 64 
Alana Priscila Moreira Nascimento; Abrahão Augusto Joviniano Quadros; Jacira 
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NUTRIÇÃO 68 

A PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRONICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 69 
Brenda Hehnke; Ana Rubia Vieira de Sousa; Andreza Da Silva Galera; Ricardo Augusto 
Santos da Silva; Hingrid Rocha Araújo; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro.  

A PROPAGANDA TELEVISIVA BRASILEIRA DE PRODUTOS PROCESSADOS E 

ULTRAPROCESSADOS 69 
Annesmith Ferreira Santos; Thaís Alves Pinto da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

AÇÃO EDUCATIVA EM NUTRIÇÃO JUNTO A MORADORES DE UMA OCUPAÇÃO NA 

ZONA SUL DE SÃO PAULO 70 
Viviane Leandro Batista; Jéssica Felix da Silva; Talita Samara Venceslau Martins; 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro  

AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE EM UMA ACADEMIA EM ITAPECERICA DA SERRA, 
SP 71 
Andreza da Silva Galera; Ana Rúbia Vieira de Sousa; Ricardo Augusto Santos da Silva; 
Brenda Hehnke; Hingrid Rocha Araújo; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

ALHO: UM ALIMENTO FUNCIONAL 72 
Carla Naomi Ogawa Fujihira; Karoline Sanches Moraes; Keliane Santos Vale; Milene 
Francfort Magalhães Miranda; Thalita do Nascimento Souza Silva; Márcia Lopes Weber.  

ALIMENTO FUNCIONAL - BOLO DE AVEIA 72 
Josiane Aparecida Pavanello; Sueli Rodrigues de Oliveira Rocha; Maria de Lourdes Silva 
Galdino; Marcia lopes weber.  

CÂNCER DE PULMÃO 73 
Amanda Souza; Ulisses Bruno Saporito Furtado; Raquel dos Santos de Aguiar; Aline 
Aparecida Bueno; Eliene Soares Silva; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro.  

DISLIPIDEMIA E SEUS AGRAVOS A SAÚDE 74 
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Luiza Steimbach Kniss; Antônio Fernando Teixeira Farias; Magda Esteves; Natália 
Soares; Paola Garuti da Mota; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 74 
Vanessa Pereira dos Santos; Marineude Oliveira Guimarães; Márcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro.  

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO A TRABALHADORES DE 

SERVIÇOS BÁSICOS 75 
Ulisses Bruno Saporito Furtado; Vanessa Pereira dos Santos; Átila Rodrigues Mendes; 
Marineude Oliveira Guimarães; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; 
Sabrina Daniela Lopes Viana.  

EFEITOS BIOATIVOS DO IOGURTE 76 
Fernanda Carmem Gonçalves Brito; Stefany Pereira Martins; Daryanne Souza Pedroso; 
Rhayane Caldeira; Jhennefer Teles; Zeina Coelho.  

ELABORAÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO PARA HORTALIÇAS 77 
Marciane da Silva Freitas; Derivania de Jesus Santos; Evellin Damerie Venâncio Müller; 
Márcia Lopes Weber; Márcia Lopes Weber.  

HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CONTROLADA COM MEDICAMENTOS 77 
Amanda de Santana Sousa; Fernanda Cerqueira Azevedo; Golda Almida Lopes 
Pariapaza; Grazielly Teodosio Nascimento; Thainá Silva Amaral Moreira; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

INTERNET E NUTRIÇÃO: UMA ANÁLISE DE SITES SOBRE ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL E EMAGRECIMENTO 78 
Andréa Francisca da Silva; Anjeli de Jesus Pereira; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MORADORES DE UMA 

OCUPAÇÃO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 79 
Ellen Helena Coelho; Kenia Máximo dos Santos; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

OBESIDADE EM ADULTOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 80 
Samara Dias de Oliveira; Marcela Cipriano de Oliveira; Camila Cristina Cruz Souza; 
Karina Minin Thiches; Flávio Pinheiro de Freitas; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro.  

PERFIL DE CONSUMIDORES DE FOOD TRUCKS 80 
Suellen Teodoro Santos; Cristiane Hibino; Daniel Coni da Silva; Iramaia Campos 
Figueiredo; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO NO BRASIL E FATORES DE RISCO EM IDOSOS 81 
Jéssica Soares dos Santos; Natália Miranda da Silva; Samara Cominho Pereira; Samara 
Alves Silva; Kellyane Marim; Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva.  

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A DEPRESSÃO EM IDOSOS 

INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS 82 
Thabata França da Silva; Adna Kevellyn dos Santos; Lorraynne Santos Machado; Kevin 
Fortes de Oliveira; Nazaré Filipa Bumba Serpa; Natália Cristina de Oliveira Vargas e 
Silva.  

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DISLIPIDEMIAS NO BRASIL 83 
Antônio Fernando Teixeira Farias; Narcisio Rios Oliveira; Sabrina Daniela Lopes Viana.  
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PROJETO EDUCATIVO EM SAÚDE: INTERVENÇÃO NUTRICIONAL COM PACIENTES 

COM ESCLEROSE MÚLTIPLA 83 
Marcela Cipriano de Oliveira; Samara Dias de Oliveira; Amanda Santana Sousa; Grazielly 
Teodósio Nascimento; Sabrina Daniela Lopes Viana; Márcia Maria Hernandes de Abreu 
de Oliveira Salgueiro.  

RECOMENDAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CRÔNICA 84 
Denise Tatiana Mendes Vilagra; Bruna Leal Dionisio Laet; Gisleângela Santos D Lima; 
Edivânia Santana, Denis Shiguemoto; Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva.  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADO DO CÂNCER DE 

MAMA 85 
Débora Andrade Moreira; Suellen Gomes Freitas; Fábio Martinez Dias; Érica Karoline 
Silva da Silva; André Gomes da Silva; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro.  

TOMATE E SEU COMPOSTO BIOATIVO: LICOPENO 86 
Carla Juliane Martins Rodrigues; Andreza Chagas de Lima; Drielly Teixeira Pereira; 
Gabriela Guedes; Tainara Matos; Márcia Lopes Weber.  

VERIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS PARA O DIABETES MELLITUS TIPO 2 86 
Jéssica Felix da Silva; Viviane Leandro Batista; Wanderson Felipe Santos Costa; Talita 
Samara Venceslau Martins; Thais Cristina Bispo de Lima; Márcia Maria Hernandes de 
Abreu de Oliveira Salgueiro.  

PEDAGOGIA 88 

A ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 89 
Mariana de Lima Souza; Claudimeiri Olalias Zanfolin Gonçalves da Silva; Evelyn 
Carvalho de Brito; Franciele Cosma da Rocha; Elize Keller Franco.  

A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE NUMÉRICA 89 
Graciela Almeida da Silva; Elnaque Ribeiro Costa Leite.  

A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS LÓGICAS DE CRIANÇAS DE NOVE E DEZ 

ANOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DOS JOGOS 90 
Aldianeide Aguiar Rocha Pereira; Elis Aparecida de Abreu Carvalho; Jayane Aparecida 
Lopes Araujo; Elnaque Ribeiro Costa Leite.  

A SEGURANÇA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 91 
Luana da Conceição Costa; Amanda Saraiva Santos; Raquel Oliveira Pereira; Elize Keller 
Franco.  

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NO CONTEXTO DA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 91 
Sara Castro de Almeida; Elize Keller Franco; Elize Keller Franco.  

AS IMPLICAÇÕES DOS JOGOS DE ADIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA OPERAÇÃO 

ARITMÉTICA DE SUBTRAÇÃO 92 
Jailton Sousa do Carmo; Elnaque Ribeiro Costa Leite.  

INFRAESTRUTURA CAPÃO REDONDO 93 
Sara Sena dos Santos; Tatiane Timóteo de Oliveira; Dielly Aparecida Gomes Monteiro da 
Silva; Elize Keller Franco.  

O TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 93 
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Paloma Cristina Fernando Rasquinho; Saara Souza Lourenço do Carmo; Elize Keller 
Franco.  

PORTFÓLIO REFLEXIVO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CURSO DE PEDAGOGIA: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 94 
Catherine Oliveira de Araújo; Cristina Zukowsky Tavares; Marcia Coutinho de Robertis 
Azevedo; Jailton Sousa do Carmo; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

PROJETO INTEGRADOR: A SAÚDE NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 95 
Quéren Fortunato Neves; Camila Marinho; Elize Keller Franco.  

PROJETO INTEGRADOR: CULTURA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 95 
Marlon Ribeiro Rodrigues; Eronilda Penedo da Silva; Laura Carolina da Silva; Letícia 
Souza Ermirio; Elize Keller Franco.  

PROJETO INTEGRADOR: ESPORTES NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 96 
Valéria de Lima Oliveira; Ana Carolina dos Santos Sales; Nathalia Damasceno de Oliveira 
Mota; Elize Keller Franco.  

PROJETO INTEGRADOR: MEIO AMBIENTE NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 97 
Zelma Rosaria Santos; Vanessa Aparecida Alves; Elize Keller Franco.  

PSICOLOGIA 98 

ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 99 
Camila de Souza Garcia Viana; Simone de Araújo Vasconcelos; Brenda Kristina de Melo 
Vieira; Suely Maria Santos da Silva Franca.  

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE UMA CRIANÇA COM TRAÇOS DE DEPRESSÃO E 

ANSIEDADE 99 
Marcela Silva Bento; Daniel de Aguiar Souza; Laura Aló Torres; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso.  

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE INTERVENÇÃO 100 
Evelyn da Costa; Beatriz Leite da Silva Souza; Rebecca Ferreira Fonseca; Victor Hugo 
Teixeira; Wami Zua Pedro; Suely Maria Santos da Silva Franca.  

ESTÍMULOS AVERSIVOS E REFORÇOS POSITIVOS PRATICADOS POR 

PROFESSORES: OBSERVAÇÕES EM UMA SALA DO PRÉ 101 
Laura Aló Torres; Daniel Henrique Schiefelbein da Silva; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso.  

O DESENHO DA FIGURA HUMANA COMO MEDIDA DE AVALIAÇÃO DA IDENTIDADE 102 
Thais Nicole da Silva; Diego Stefani Calzavara Pádua; Thiago da Silva Gusmão Cardoso. 102 

OFICINA DE ARTE TERAPIA: LIDANDO COM AS EMOÇÕES – RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 102 
Vivian Andrade Araújo; Cecília Manzine; Patrícia Maria Silva; Neusa Terumi Kawakami 
Kiryu; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

PERCEPÇÃO DO INDIVÍDUO COM DEPRESSÃO EM RELAÇÃO AO ADOECIMENTO 103 
Adriana Salomão dos Santos; Arnaildo Costa; Claudia Castro Alves; Vivian Andrade 
Araújo.  

PERFIL PSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM PAIS SEPARADOS 104 
Christhof Karklin Wolter; Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E 

HABILIDADES MATEMÁTICAS 105 
Cinthia Almeida Silva; Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  

TECNOLOGIA EM REDE DE COMPUTADORES 106 

A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM NUVEM 107 
Ely Ewerson Medeiros de Medeiros; Gustavo Abreu Caetano.  

BENEFÍCIOS TRILATERAIS EM CONSUMO E PRECIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 

VARIÁVEL EM AMBIENTES IAAS 107 
Halisson Thiago da Silva Ramos; Gustavo Abreu Caetano.  

CLOUD COMPUTING - ALOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ÁRVORE 108 
Carlos Augusto Ribeiro; André Vanderlei Ramos Moreira; Gustavo Abreu Caetano  

CYBER-CRIME 109 
Mardson Santos Loureiro; Gustavo Abreu Caetano.  

DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE JOGOS PARA QUEM NÃO É DE 

PROGRAMAÇÃO 109 
John Lennon Silva Soares; John Lennon Silva Soares; Gustavo Abreu Caetano.  

EVOLUÇÃO DA INTERNET COM SEGURANÇA 110 
Ednilson Rozendo do Nascimento; Francisco Cristiano Teixeira Barbosa; Gustavo Abreu 
Caetano.  

INTERNET DAS COISAS VERSUS SEGURANÇA 111 
Rogerio Luqueto Lopes; Adilson Albino Pereira; Gustavo Abreu Caetano.  

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 112 

A LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM: OFICINAS DE CULINÁRIA 

SAUDÁVEL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 113 
Ana Rubia Vieira de Sousa; Gisleangela Santos D Lima; Shana Natália Galeano de 
Moura; Andreza Chagas de Lima; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso; Ivanildo Gomes do Prado.  

INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM EM CRISE EMOCIONAL DE ADULTOS, IDOSOS, 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 20 ANOS DE EXISTÊNCIA 113 
Ivone Corsi da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Ivone Corsi da Silva.  

PALESTRAS E OFICINAS CULINÁRIAS: DIVERSIDADE CULTURAL E 

ACESSIBILIDADE À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 114 
Kenia Máximo dos Santos; Ellen Helena Coelho; Márcia Dias de Oliveira Alves; Cristiane 
Gomes da Silva; Viviane Leandro Batista; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros 
Ferreira Bertoso.  

PROJETO MUTIRÃO DE PÁSCOA DA COMUNIDADE OLGA BENÁRIO/SP 115 
Maitê Marques Caetano; Antônio Braga de Moura Filho; Henrique de Azevedo Zanin; 
José Nilton de Lima; Marcos Eduardo Gomes de Lima; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS FEIRAS DE SAÚDE EM SANTO DO PINHAL – 2016 116 
José Nilton de Lima; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuamam; Benedito Donizetti 
Bertoso; Anete Clelia Cremasco; Jairo Pires; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO CHILE, 
2016 117 
Laís Dantas José; Gleiciane da Silva Damasio; Izadora Bauermeister Chiaramonte; 
Eunice Barros Ferreira Bertoso; Antônio Braga de Moura Filho.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO PARIS, 
2015 117 
Patrícia Peiter dos Santos; Gleiciane da Silva Damasio; Raimunda Rosimere do 
Nascimento; Antônio Braga de Moura Filho.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO 

REGISTRO, 2016 118 
Allan Gonçalves Costa; Patrícia Peiter dos Santos; Luara Figueirêdo Bergman França; 
Henrique de Azevedo Zanin.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE MISSÃO VALE DO RIBEIRA, 2016 119 
Izadora Bauermeister Chiaramonte; Gleiciane da Silva Damasio; Laís Dantas José; 
Henrique de Azevedo Zanin.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA 

ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM ÊNFASE NO ASPECTO 

ERGONÔMICO POSTURAL 119 
Lilya Nayara de Matos Mesquita; Abrahão Juviniano Quadros; Jacira Rodrigues de 
Almeida; Riza Rute de Oliveira; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Solange Convento 
Silveira.  

SABORES DE ANGOLA: DIVERSIDADE CULTURAL E ALIMENTAR 120 
Domingos Gonçalves Zacarias Chicapa; Esvaldina Castro; Carla Juliane Martins 
Rodrigues; Cristiane Hibino; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

PÓS-GRADUAÇÃO 122 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA FRENTE AO TDAH 123 
Melline Maia Soares de Menezes; Tatiana Palamini Souza.  

INFECÇÃO RELACIONADO AO CATETER VENOSO CENTRAL: MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 123 
Daiane Graccia Martoni; Alexandre de Jesus Viana.  

TEXTO COMPLETO 125 

ENSINO MÉDIO 126 

ANÁLISE DE MALWARE WEB - PREVENÇÃO 127 
Giulia Beatriz Sousa e Silva; Vitória Santos de Moraes; Jorge Matheus Nunes da Silva; 
Douglas Barbosa Sousa; Alann Kelly Pirchiner Perini.  

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO E PADRÕES DE INVASÃO DE MALWARE WEB 133 
Pedro Rodrigues Rocha; Thiago dos Santos Barbosa; Renan Oliveira Machado; Emerson 
Sobral de Sales; Leonardo Hessel dos Santos; Douglas Barbosa Sousa; Alann Kelly 
Pirchiner Perini.  

“AVENTURA ESTELAR” JOGO EDUCACIONAL PARA ALUNOS COM OU SEM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS (NEE) 139 
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Vida Emily Falcão do Nascimento; Ana Vitória Andrade de Almeida; Larissa Mendes 
Araujo; Larissa Reis Machado; Lorena Gabrielle de Brito Lima; Douglas Barbosa Sousa; 
Alann Kelly Pirchiner Perini.  

CONSTRUÇÃO DE UM GAME COM REALIDADE VIRTUAL PARA AUXILIAR NO 

ENSINO DE MATEMÁTICA PARA SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 145 
Gabriel Santos Silva; Matheus Barbosa Lima Fogaça; Bruno Gomes de Oliveira; Abner 
Costa Barbosa Araujo; Alann Kelly Pirchiner Perini; Douglas Barbosa Sousa.  

“ESTAÇÃO DO SABER” - JOGO DIGITAL COMO INSTRUMENTO DE 

ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 151 
Leonardo Pereira Torralvo; Carla Alessandra Costa; Davi Ferreira Sampaio Gomes; 
Gustavo Samuel Estrela da Silva; Soha Ahmad Hassan; Douglas Barbosa Sousa; Alann 
Kelly Pirchiner Perini.  

GRADUAÇÃO 157 

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 158 

AMBIENTE VIRTUAL COMO UM INSTRUMENTO DE APRENDIZADO PARA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL (VISÃO) 159 
Mateus Bento de Almeida; Roberto Sussumu Wataya.  

ANALISE DE ACESSIBILIDADE COM WEBVOX NA INTERNET 167 
Matheus Paim Vasconcellos; Roberto Sussumu Wataya.  

BITCOIN A CRIPTOMOEDA P2P NO MUNDO DIGITAL: REGULAMENTAÇÃO, 
SEGURANÇA, INVESTIMENTO E ACEITAÇÃO NO MUNDO GLOBAL 173 
João Roberto Lúcio Silva Junior; Roberto Sussumu Wataya.  

CRIAÇÃO DE UM KIT DE ESTUFA DE PLANTAS TOTALMENTE AUTOMATIZADO EM 

CIRCUITOS PROGRAMÁVEIS, PARA AMBIENTES NÃO PROPÍCIOS. 180 
Maicon José Oliveira dos Santos; Clodonil Honorio Trigo.  

ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICAL EM JOGOS 

DE RACIOCÍNIO PARA SIMULAÇÃO DE UM JOGADOR 185 
Karine Fecury Paroschi Cordeiro; André Marcos Silva.  

MOBILE JUKEBOX 191 
Stephan Haniel Korb; Glauco Todesco.  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 197 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANO DE EXTRATOS 

DE UMA AMOSTRA DE PROPOLIS VERDE DA ZONA DA MATA MINEIRA 198 
Nicolas Ripari; Enios Carlos Duarte; Marco Aurelio Sivero Mayworm.  

EDUCAÇÃO FÍSICA 204 

OLHOS DA ALMA 205 
Uiara Lima Farias; Rafael de Paulo Coelho; Felipe Nascimento; Natália Oliveira Vargas e 
Silva.  

SABERES SOBRE CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A 

PERSPECTIVA DOS ALUNOS 208 
Rodrigo Geraldo Fernandes; Mirella Christy Felix da Silva; Carlos Guilherme de Souza 
Oliveira; José Carlos Rodrigues Júnior.  
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ENFERMAGEM 214 

A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO ÂMBITO FAMILIAR 215 
Shana Natalia Galeano de Moura; Daniela Gouveia dos Santos; Lais Sá de Souza; 
Letícia Oliveira; Stefani da Silva Alves; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

A PERCEPÇÃO DO PÚBLICO INFANTO-JUVENIL SOBRE O ABUSO 222 
Maisa Rodrigues; Alyne Naite da Silva Passos; Andressa Adriana da Silva; Gésia 
Mendonça Ruckdeschel; Thaylon Eduardo Brandão Lopes; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

A VISÃO DOS GRADUANDOS DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A ÉTICA FINANCEIRA 229 
Juliana dos Santos Albuquerque; Debora Passarelli da Silva; Josivan Amorim Boaes; 
Maria de Lurdes; Matheus Dias Lemos; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian Inácio 
Zorzim.  

CONHECIMENTO E INTERESSE DOS GRADUANDOS DE ENFERMAGEM DE UM 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FRENTE À ASSISTÊNCIA 

EM SAÚDE MENTAL 235 
Carollyne Bispo Siqueira; Ivone Corsi da Silva.  

INDICAÇÕES DE PARTO CESÁREA EM UM HOSPITAL COM POLÍTICA DE REDUÇÃO 241 
Daniela Aparecida Gouveia dos Santos; Lais Sá de Souza das Neves; Vivian Zorzim;  

INTERVENÇÕES DA ENFERMAGEM EM SAÚDE BUCAL: A IMPORTÂNCIA DOS 

CUIDADOS BUCAL PARA CADA FAIXA ETÁRIA 246 
Érik dos Santos de Andrade; Thallison dos Santos Baroni; Camila Gomes da Silva; 
Alynne Padilha Rodrigues; Rodolfo Alves Barbosa de Oliveira; Elisabete Venturini Talizin.  

O COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE JOVENS UNIVERSITÁRIOS. 252 
Diane Barreto; Ane Sulivan; lara Santana; Dhelly Prates; Regina Peixoto; Eunice Barros 
Ferreira Bertoso.  

O PARECER DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS 

LIGADAS À VIDA: ABORTO E EUTANÁSIA 258 
Ana Gabriela Augusto Gonçalves; Bianca Cristina Santos Pereira; Dayane Macedo Lima; 
Esmeralda Maria Borges Neta; Nubia Priscila dos Santos de Oliveira; Eunice Barros 
Ferreira Bertoso.  

PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO PRIMARIA E MÉTODOS 

CONTRACEPTIVOS 264 
Beatriz de Souza Costa; Eunice Marilyn da Silva Souza; Janinni Dias da Silva; Denilson 
Souza de Vasconcelos; Marlene Miranda de Barros; Ivanilde Marques da Silva Rocha.  

REUSO DE AGULHAS E SERINGAS PELO PACIENTE DIABÉTICO: REVISÃO DA 

LITERATURA 270 
Naellyte Vieira Neto; Ashley Nicole Rainha; Oswalcir Almeida de Azevedo.  

VISÃO DE PROGENITORAS QUE FREQUENTAM UMA INSTITUIÇÃO 

CONFESSIONAL DE SÃO PAULO REFERENTE AO ABORTO 277 
Amanda Helena Pinardi; Ashley Nicole Rainha; Camila Alves Moreira; Kelvin Bony 
Santos; Maria Julia Manca de Oliveira; Vivian Inácio Zorzin.  

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 282 

REALIDADE VIRTUAL APLICADA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE 

CRIANÇAS DURANTE O TRATAMENTO CONTRA O CANCÊR 283 
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Nicolas Cruz Santana; Nickolas Alves Scalabrin; Gabrielle Calvário Machado; Luiz 
gustavo de Sousa Pereira; Laércio Carpes.  

FISIOTERAPIA 289 

ABORDAGEM SOBRE VENTILAÇÃO MECÂNICA NEONATAL 290 
Taina Lins de Oliveira; Marina Campelo dos Santos; Vânia Carvalho Olidio da Silva; Aline 
Freitas Bezerra; Bruno Moreira Carvalho; Elias Ferreira Porto.  

ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E A INTERVENÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA AQUÁTICA: UM ESTUDO DE REVISÃO 296 
Melissa Panta dos Santos; Luana Ribeiro Pontes; Magda Pinheiro Gonçalves Silva; 
Abrahão Augusto J. Quadros.  

HISTÓRIA NATURAL DA DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE E A INTERVENÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA: UM ESTUDO DE REVISÃO 303 
Wanderson Cassio de Araújo Vieira; Kathleen Carolyne Pacheco de Macedo; Alan Henrik 
Santos Costa; Pamela Karen de Oliveira Queiroz; Denise Alves Santos; Abrahão Augusto 
Joviniano Quadros.  

PREVENÇÃO E REEDUCAÇÃO DE PROBLEMAS POSTURAIS EM CRIANÇAS DE 

AMBITO ESCOLAR 311 
Carolyne Freita Vieira; Dóris Sá de Souza; Karla Thaina Magalhães Nascimento; Keila 
Larissa Pereira Reis; Larissa Antunes de Azevedo; Solange Convento Silveira.  

MATEMÁTICA 316 

A ORIGEM DO ZERO 317 
Edilza Mascarenhas da Silva; Edilza Mascarenhas da Silva; Ionaria dos Santos Braga; 
Maria Francisca dos Santos Silva; Nilce Helena Woerle.  

CAMPOS CONCEITUAIS MULTIPLICATIVOS E JOGOS COMO ESTRATÉGIA DE 

APRENDIZADO 324 
Elisângela O. Ferreira da Rocha; Andréia Evangelista Campos; Flaviana Pereira da Silva; 
Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro.  

SCHOOLOGY E EDMODO: UM BREVE ESTUDO SOBRE AMBIENTES VIRTUAIS E 

SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM ENTRE OS 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 334 
André Antonio da Silva; Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro.  

NUTRIÇÃO 339 

AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE JOVENS DE UM CENTRO 

UNIVERSITÁRIO DA GRANDE SÃO PAULO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 340 
Cristiane Gomes da Silva; Narcisio Rios Oliveira; Sabrina Daniela Lopes Viana; Iramaia 
Ribeiro Figueiredo.  

EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E OS 8 REMÉDIOS NATURAIS PARA O PÚBLICO 

INFANTO-JUVENIL 346 
Bruna Leal Dionisio Laet; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Thabata França da Silva; Adna 
Kevellyn dos Santos; Antônio Fernando Teixeira Farias; Sabrina Daniela Lopes Viana; 
Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

ELABORAÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO E ÍNDICE DE CONVERSÃO PARA 

CEREAIS E LEGUMINOSAS 352 
Marciane da Silva Freitas; Larissa da Costa Oliveira; Suellen Teodoro Santos; Grasiele 
Cristine Macario Santos de Macedo; Eliene Soares Silva; Márcia Lopes Weber.  
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ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE PARTICIPANTES DE UMA 

FEIRA DE SAÚDE 357 
Wanderson Felipe Santos Costa; Kenia Máximo dos Santos; Sabrina Daniela Lopes 
Viana.  

ORIENTAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO DE ALIMENTOS NA GELADEIRA 363 
Samara Cominho Pereira; Natália Miranda da Silva; Samara Alves da Silva; Jessica 
Soares dos Santos; Sabrina Daniela Lopes Viana; Márcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro.  

PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A DO BRASIL 369 
Narcisio Rios Oliveira; Cristiane Gomes da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

PROJETO “PÃO DA VIDA” UMA EXPERIÊNCIA DE DOIS ANOS UNINDO TÉCNICAS 

DIETÉTICAS SAUDÁVEIS E AÇÃO SOCIAL, PARA DESENVOLVER A 

ESPIRITUALIDADE E CONVÍVIO ENTRE UNIVERSITÁRIOS 374 
Saila Manuele de Andrade; Amanda de Santana Sousa; Carla Naomi Ogawa Fujihira; 
Ellen Cristina de Lima; Tais Miotto; Camila Mattos Rocha Olivieri.  

TEMPOS MODERNOS E ALIMENTACAO SAUDÁVEL 380 
Gisleangela Santos D Lima; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

PEDAGOGIA 386 

A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO TEMPO E ESPAÇO NO 1º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL I 387 
Bruna Costa Tomaz da Silva; Marilda Procópio; Tatiane Roris Soares; Alessandra de 
Oliveira Capuchinho Gomes.  

PSICOLOGIA 393 

A IMPORTANCIA DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO DOS DEPENDENTES QUIMICOS 394 
Gleiciane da Silva Damasio; Izadora Bauermeister Chiaramonte; Laís Dantas José; Ellen 
Jully Lima Santos; Vanessa Pereira Marques; Suzani Marques Palma Duarte.  

IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 400 
Sâmella Raquel Silva Marques; Alessandra de Oliveira Capuchinho Gomes; Patricia dos 
Santos Lisboa; Priscila dos Santos Brito; Rafael Aparecido Lopes do Carmo; Sideli Biazzi.  

NOVO MODELO DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 406 
Karyne Serafim Cardoso; Dayani Carlos da Silva; Renato de Almeida Murato; Sidely 
Biazzi  

PSICOLOGIA COMUNITÁRIA - “A ALEGRIA DO SABER” 411 
Geovana Monteiro; Daiane Zanin; Celso Knoener; Maria Julia Marques; Tayná Bertoglio; 
Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 417 

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL DOS DEFICIENTES VISUAIS: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 419 
Roberto Sussumu Wataya; Emerson Pedroso Silva.  

CUIDANDO DOS CUIDADORES E ACOMPANHANTES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 427 
Ellen Narciso Pitlovanciv; Alyne Naite da Silva; Dhelly Prates da Silva; Elisabete Venturini 
Talizin.  
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR - 
GEPEFE/UNASP/SP: AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO CARITAS 433 
José Carlos Rodrigues Júnior; Leonardo Tavares Martins; Johnny Amaral Lima; Flavia 
Gonsalves da Silva; Fernanda Karen Buzeto; José Carlos Rodrigues Júnior.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA - PROJETO: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. OFICINAS: A LUDICIDADE NO ENSINO 

DA MATEMÁTICA 437 
Maria Magdalena Ayala; Ivanildo Prado; Nilce Helen Woerle; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Andreia Evangelista Campos; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

RELATO DE VIVÊNCIA DO PROJETO SOCIAL COMUNITÁRIO “RECREANDO” 443 
Lídia Evelin Oliveira Gomes; Alessandra Ferreira do Vale; Karyne Serafim Cardoso; 
Taysis da Silva Rocha Fiuza; Vivian Loietes de Oliveira Prado; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

PÓS-GRADUAÇÃO 449 

ASPECTOS DIFICULTADORES E FACILITADORES ENCONTRADOS NA 

REALIZAÇÃO DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA NO PACIENTE CRÍTICO 450 
Gisele Amanda de Oliveira; Vivian Yuka Chino.  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE TERMINAL EM UTI 456 
Daniela Farias de Oliveira; Alexandre de Jesus Viana.  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO NA SALA DE EMERGÊNCIA 461 
Luciano José Montanha; Isaac Rosa Marques.  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA 

VIGÊNCIA DE CRISES CONVULSIVAS 467 
Carla Cristina Miranda Leite de Moraes; Haviley Oliveira Martins.  

ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 474 
Roberta de Alessandra Gomes Machado; Haviley Oliveira Martins.  

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 480 
Jéssica Mendes Fischer; Isaac Rosa Marques.  

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: DESAFIO DA EQUIPE 

DE ENFERMAGEM 486 
Cassia Fernanda Marques de Oliveira; Renata Almeida Barros Helito.  

COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA INTENSIVA AO PACIENTE NO 

PÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO 492 
José Cleiton Pereira de Almeida; Isaac Rosa Marques.  

DESAFIOS DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NAS EMERGÊNCIAS 

PSIQUIÁTRICAS 498 
Eliza Flori Rodrigues da Costa; Ivone Corsi da Silva.  

DESAFIOS E RECURSOS ENCONTRADOS NA HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 504 
Márcio Antonio de Oliveira; Ellen Narciso.  
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INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO - A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NAS 

UNIDADES DE EMERGÊNCIA 510 
Iraneide das Virgens Santos; Haviley Oliveira Martins.  

O ENFERMEIRO NO CUIDADO DO CATETER VENOSO CENTRAL TOTALMENTE 

IMPLANTADO COM PROCESSO INFECIOSO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS NA UTI 516 
Gleice Borges do Amaral; Alexandre de Jesus Viana.  

O ESTRESSE DO ENFERMEIRO NO AMBIENTE HOSPIT\ALAR 523 
Silvia Andrea Gomes de Melo; Ivone Corsi da Silva.  

O PAPEL DO ENFERMEIRO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NOS CUIDADOS 

AO PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMA RAQUIMEDULAR 529 
Darlene Rangel Ignácio Silva; Isaac Rosa Marques.  

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA CETOACIDOSE DIABÉTICA NA UNIDADE DE 

EMERGÊNCIA 536 
Cátia Cilene Brito; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovaciv.  

O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM PACIENTES INTUBADOS NAS 

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 543 
Altino Bernardo de Morais Junior; Isaac Rosa Marques.  

OS FATORES ESTRESSORES QUE ACOMETEM PACIENTES EM UNIDADES DE 

TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 549 
Wesley Alexandrino de Moraes; Haviley Oliveira Martins  

PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE ADULTO COM SEPSE 

NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 555 
Waucleide da Silva Ferreira; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv.  

PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE ÀS INFECÇÕES HOSPITALARES EM 

TERAPIA INTENSIVA 561 
Janclecia Renne de Araújo Avelino; Isaac Rosa Marques.  

PRINCIPAIS HABILIDADES DO ENFERMEIRO LÍDER NA UNIDADE TERAPIA 

INTENSIVA 567 
Marly Martins de Souza; Alexandre de Jesus Viana.  

REFLEXÕES SOBRE BURNOUT E A RELAÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 573 
Kênia Mayara Albuquerque; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv.  

MESTRADO 579 

APONTAMENTOS DO TRÂNSITO COMO TEMÁTICA EM PROMOÇÃO DA SAÚDE 580 
Anselmo Cordeiro de Souza; Elaine dos Santos Salzano; Myrian Regazzo Jesus Moreira; 
Morenilza Bezerra da Conceição Fróes; Leonardo Tavares Martins; Maria Cecilia Leite de 
Moraes.  

MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS: UM RELATO DE REABILITAÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA EM PORTADOR DE TRANSPOSIÇÃO DAS GRADES ARTÉRIAS 

- TGA 586 
Izabel Maria de Oliveira; Paloma Silva Lopes; Claudio Siva Souza; Elias Ferreira Porto.  
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CONVENÇÕES COLETIVAS, SEU PAPEL E EFICIÊNCIA NAS METALÚRGICAS 
DO ESTADO DO PARÁ 

 
Deusdete dos Santos Sarmento Neto; Walter Bonelli. 

 
Email: deusdetessneto@gmail.com 

 
Com o constante crescimento do capitalismo, o trabalhador diante das empresas 
tornou-se frágil, perante o poder econômico delas. Com a união dos trabalhadores 
em associações sindicais, se equilibrou as forças, e assim conseguiram angariar 
condições de trabalho melhores. A convenção coletiva de trabalho é um instrumento 
de fundamental importância tanto para os empregados quanto para os 
empregadores. Sem ela, o trabalhador não teria como exigir remuneração acima do 
salario mínimo legal, e o empregador teria dificuldades de acesso aos meios para 
flexibilização da jornada de trabalho. No Brasil esses direitos conseguidos através 
das negociações coletivas são instrumentalizados pelo acordo coletivo ou a 
convenção coletiva de trabalho. Tais para que surtam efeitos devem ser respeitados 
determinados requisitos, sendo que o presente trabalho mostra quais são esses 
requisitos, bem como outros temas ligados a eles. Para um estudo atual, se utilizou 
as mais atuais bibliografias, orientações e preceitos do Sindicato dos metalúrgicos 
do estado do Pará. Este estudo revisou artigos e livros indexados nas bases de 
dados Scielo, CLT e Simetal, no período compreendido entre 1943 a 2012. Para 
tanto adotou-se a estratégia de busca por artigos que se encaixassem nessas 
circunstâncias abortadas no trabalho. Fizeram parte desta revisão, artigos de 
indústrias metalúrgicas. Os estudos foram selecionados seguindo a metodologia de 
revisão sistemática em 3 etapas. 1- Seleção dos artigos, selecionados seguindo a 
metodologia de revisão sistemática; 2 - Analise do título dos artigos; 3 - Leitura dos 
resumos. A pesquisa proporcionou parâmetros essenciais para um desenvolvimento 
mais amplo e flexível no âmbito de trabalho, proporcionando uma compreensão 
aprofundada nos parâmetros legais do seguimento dos metalúrgicos. Levando-se 
em conta o que foi observado, entendemos que convenções coletivas tem um papel 
de assegurar os direitos previstos em lei aos seus colaboradores, trazendo sua 
devida importância e legalidade para âmbito de trabalho. 
 
Palavras-chave: Defesa do Consumidor (Consumer Advocacy); Propriedade 
(Ownership); Trabalhadores (Workers). 
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“MULHERES REAIS” NAS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA MARCA DOVE: O 
PADRÃO DE BELEZA FEMININO EM XEQUE” 

 

Luana Gomes do Carmo; Romilda Costa Motta. 
 

Email: luana,gomes_93@hotmail.com 
 
 

O segmento de mercado de beleza obtém resultados efetivos, vendendo produtos e 
serviços que se propõem a adequar a “mulher real” aos padrões ideais de beleza. 
Por meio da estratégia do Marketing social, a agência de publicidade Ogilvy Brasil, 
responsável pela campanha publicitária da marca Dove buscou apropriar-se da 
discussão, questionando os estereótipos de beleza. A pesquisa teve por objetivo 
analisar e discutir as estratégias aplicadas pela agência publicitária Ogilvy Brasil, a 
pedido da empresa Unilever para divulgar a marca Dove. Buscou-se identificar quais 
conceitos e estereótipos priorizaram questionar, explorando a ideia de diversidade. A 
pesquisa propôs-se ressaltar a discussão em torno da tensão que se materializa 
entre as ideias de marketing e responsabilidade social. Partiu-se da premissa de que 
a Ogilvy Brasil, buscou atingir seus objetivos voltados ao Marketing social, 
explorando a dicotomia “Beleza ideal x Beleza real” para questionar padrões 
vigentes. A metodologia utilizada no estudo foi o método exploratório e descritivo, 
com base em pesquisa quantitativa, avaliada por meio da coleta de dados, ocorrida 
por meio de questionários. Investigações relacionadas ao marketing social mostram-
se como possibilidades férteis e enriquecedoras. A investigação utilizou uma 
amostra relativamente pequena e estabeleceu um problema de pesquisa que 
buscou responder acerca da percepção dos efeitos de uma campanha publicitária e 
a comunicação de valores da marca pesquisada para o público consumidor. 
Ressalta a necessidade e possibilidade de novos estudos que levantem outras 
problemáticas, comparem grupos sociais, regiões, faixas etárias, circulação das 
campanhas em veículos de comunicação específicos. De acordo com os resultados 
conclui-se que, ao colocar em xeque os padrões de beleza vigentes e valorizar a 
diversidade, foi agregado valor a marca Dove, fortalecendo e humanizando a 
mesma. 
 
Palavras-chave: Marketing Social; Dove; Beleza Real; Mulher; Paradigma. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOHITOQUÍMICA DA PELE DE ROBALO FLECHA 
(Centropomus undecimalis) 

 
Jáina Santos de Araújo; Renata Martins Marques; Antenor Aguiar 

Santos. 
 

Email: jaina_araujo@hotmail.com 
 

A pele dos peixes é um órgão que recobre, separa e protege o corpo do ambiente. É 
importante para a proteção do animal uma vez que no ambiente aquático os 
microrganismos potencialmente patogênicos se apresentam em maior número que 
no ambiente terrestre e no ar. No presente trabalho foram analisados os aspectos 
morfológicos da pele de cinco espécimes de robalo flecha (Centropomus 
undecimalis), provenientes do laboratório de maricultura da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Os fragmentos de pele retirados da região dorsal do peixe foram 
fixados em bouin, desidratados, diafanizados, incluídos em parafina, cortados em 
micrótomo e submetidos a técnicas de coloração de hematoxilina e Eosina, Tricômio 
de Mallory e o método histoquímico de PAS. Morfologicamente verificou-se que a 
pele do robalo é composta por epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é 
composta por epitélio pavimentoso estratificado não queratinizado, além de células 
claviformes e mucosas. As escalas estão localizadas abaixo da epiderme, seguidas 
do tecido conjuntivo denso com fibras colágenas longitudinalmente orientadas que 
compõe a derme que está acima do tecido adiposo denominado hipoderme. As 
células mucosas da epiderme apresentaram reação positiva para o PAS, 
evidenciada pela presença de precipitado da cor magenta na região apical da célula. 
Morfologicamente a pele da espécie Centropomus undecimalis é semelhante à de 
outros peixes teleósteos. 
 
Palavras-chave: Morfologia; Pele; Centropomus Undecimalis; Robalo. 
 
 
 
 

INTERVENÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
NO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA PARTICULAR DA ZONA SUL 

DE SÃO PAULO – SP 
 

Keylane Barbosa Nogueira Viegas Gara; Ellen Valeri Sateles Nascimento; Marcia 
Oliveira de Paula. 

 
Email: viegaskey@hotmail.com 

 
A educação ambiental é um processo que visa a sensibilização do indivíduo em 
relação aos problemas ambientais, sendo assim uma importante estratégia para a 
mudança efetiva na sociedade, pois cria um caminho possível para mudar atitudes, 
e por consequência, o mundo. Através da educação ambiental tem-se o 
desenvolvimento de uma conscientização focada no interesse do aluno pela 
preservação e construído de forma coletiva, por isso a escola é um lugar ideal para 
que esse processo aconteça de forma eficaz. Esse trabalho teve como objetivo 
principal desenvolver a consciência ambiental em alunos do 4º ano do ensino 
fundamental através de várias intervenções focando o cuidado com o meio 
ambiente, a fim de incentivar os alunos a se tornarem replicadores dos 
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conhecimentos adquiridos. O trabalho foi desenvolvido com duas turmas do 4º ano 
do ensino fundamental de uma escola privada no município de São Paulo. No 
primeiro dia de intervenção foi aplicado nos alunos um questionário de sondagem, 
sendo o mesmo aplicado após a última intervenção, visando analisar o 
conhecimento teórico e as atitudes dos alunos em relação ao meio ambiente antes e 
depois das intervenções. Foram feitas cinco intervenções com os alunos: aula sobre 
o lixo, pescaria em piscina de resíduos, compostagem, reciclagem de papel e plantio 
de mudas. No final os alunos participaram de uma formatura, na qual receberam 
crachás de Patrulheiros Ambientais Mirins. Durante as intervenções, os alunos e 
uma das duas professoras se interessaram bastante pelas atividades desenvolvidas. 
A análise do pré e pós-teste e entrevistas realizadas com alguns alunos e uma das 
professoras mostraram que o projeto ajudou a aumentar o conhecimento dos alunos 
sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e também auxiliou na mudança de 
algumas atitudes dos alunos, levando-os a uma conscientização ambiental. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental; Alunos; Professores; Replicadores. 
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ANÁLISE DE FERRAMENTAS DE “BI” PARA UM SISTEMA COMERCIAL 
APOIADO POR UMA PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO BASEADO EM 

DEVOPS E SAAS 
 

Edgar Júlio Fernando Noé; Ernesto Tadeu Tchiteculo Sambongo; André Marcos. 
 

Email: edgar.julio.noe2013@hotmail.com 
 
O crescimento dos dados no seio empresarial significa sucesso e por outro lado 
dificuldades na análise e nas tomadas de decisão. Para ajudar entidades 
corporativas nos processos decisórios, metodologia como Devops e, a aplicação de 
ferramenta de “BI”, têm sido fundamentais na identificação de padrões e da melhor 
gestão dos dados. Segundo Cremonese (2005), as empresas, de pequeno, médio e 
grande porte, precisam do “BI” para ajudá-las em situações de tomada da melhor 
decisão, na redução de custos, possibilidade de previsões de crescimento da 
empresa em todos os aspetos e contribuir para a criação e aplicação de novas 
estratégias. Este projeto tem como objetivo a tomada de decisão a partir de uma 
ferramenta de análise de dados aplicados a um sistema financeiro-comercial como 
caso real. Foi necessário desenvolver o sistema Comercial financeiro em uma 
perspectiva Web usando a linguagem Java com implementação das bibliotecas JSF 
e Hibernante como unidade de persistência, com o banco de Dados MySQL como 
repositório primordial para toda parte de alimentação dos dados que devem ser 
consumidos pela ferramenta de “BI” da oracle em estudo. O sistema de “BI”, em uso 
no projeto, foi instalado e configurado em um servidor azure, onde se encontra o 
banco de dados do sistema financeiro possibilitando desta forma o acesso aos 
recursos de bancos de dados e a ferramenta de tomada de decisão. No servidor 
Azure também foi instalado um container Web (Apache Tomcat 9.0) para comportar 
o sistema comercial financeiro. 
 
Palavras-chave: Inteligência de negócio; Tomada de decisão; DevOps; Azure. 
 
 
 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM COMANDO DE VOZ 
 
               Wagner D'avila Achcar Junior; Roberto Sussumu Wataya. 

 
Email: wagner.achcar@gmail.com 

 
 

"A automação residencial refere-se ao uso de inovações tecnológicas com o objetivo 
de atender as necessidades e o conforto dos ocupantes de uma residência. É uma 
área que se encontra atualmente em evolução, em decorrência do avanço 
tecnológico e da proximidade da mesma com atividades cotidianas. Tem sua origem 
principalmente devido à automação industrial, durante a década de 60. Assim, a 
automação residencial permite ao usuário, por meio de interfaces de controle, o 
controle dos dispositivos elétricos e eletrônicos de uma residência" (BORTOLUZZI, 
2013). Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo apresentar uma 
solução para automação residencial, visando a comunicação do usuário com o 
sistema de automação por meio do comando de voz, onde o sistema poderá 
executar as tarefas domésticas em resposta daquilo que foi dito e solicitado pelo 
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usuário. Utilizando-se de uma tecnologia recente e com uma baixa relação 
custo/benefício, esta solução utiliza o Arduino Uno como central de automação. 
Aliando-se a vontade e necessidade do usuário essa solução pode ser acrescida de 
muitas tarefas, com o foco principal de ser uma grande facilitadora do cotidiano do 
usuário. Trazendo também o conforto, segurança e a sustentabilidade no ambiente 
residencial. Todas essas características são consideradas os principais atrativos 
para os investimentos em automação residencial. 
 
Palavras-chave: Automação Residencial; Comando de Voz; Arduíno. 
 
 
 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
CONTRIBUIÇÕES DO FACEBOOK COMO ABORDAGEM NO ENSINO DA 

DISCIPLINA ESTRUTURA DE DADOS DO CURSO DE CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 

 
João Manuel Duarte; Roberto Sussumu Wataya. 

 
Email: jdduarte@hotmail.com 

 
Este estudo tem como objetivo analisar o uso do facebook como ferramenta auxiliar 
na aprendizagem da disciplina de Estrutura de Dados, verificando sua eficiência 
para alcançar resultados positivos junto aos graduandos angolanos. A metodologia 
adotada foi a pesquisa qualitativo, de caráter exploratória. O público alvo, foram 
discentes do 8° semestre do curso de Ciências da Computação do Centro 
Universitário Adventista de São Paulo, a turma foi divida pela metade, onde um 
grupo recebe apenas as aulas expositivas do docente, e a outra além da aula 
expositiva tem a possibilidade de interagir com os demais colegas da classe, para 
dirimirem suas dúvidas ou ajudarem os que não entenderam algum tópico. Para a 
coleta de dados foi utilizado um questionário. Resultados: pelo fato da pesquisa 
estar em andamento, excepcionalmente nas Análises dos Dados, os resultados são 
parciais. 
 
Palavras chaves: Redes sociais; Facebook; Aprendizagem; Ciência e Tecnologia. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS WEB PARA INTEGRAÇÃO MÓVEL COM 

SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA 
 
Wilderson da Silva Sousa; Clodonil Trigo. 

 
Email: wilderson@live.com 

 
A tecnologia atualmente está inserida em nossas áreas de conhecimento podendo 
ser evidenciadas no segmento hospitalar, industrial, ambiental, ensino e 
principalmente na economia, e para todas elas existem não somente os dispositivos 
físicos que a define, mas em grande importância, o software, responsável por 
realizar a integração máquina ao fator humano através de um conjunto de instruções 
a que permite controlar as funções de um dispositivo (FILHO, 2007). No entanto, a 

mailto:jdduarte@hotmail.com
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proposta desta pesquisa, é estender as possibilidades para integração móvel, 
explorando métodos que facilitará no dia a dia do usuário, aumentando eficiência na 
identificação de contas, através de fotos de comprovantes, transmissão para 
armazenagem e categorização automática em software financeiro com auxílio na 
linguagem Python, a partir da sincronização de um telefone Android. Tendo como 
objetivo do trabalho identificar e otimizar os meios de integração existentes 
desenvolvendo também o recursos web para interpretação de dados digitalizados 
em informações financeiras. A princípio um recurso que consiga reconhecer nos 
comprovantes digitalizados, informações que, identifique valores, datas e tipos de 
gastos, seguido da categorização automática, nesta, teremos então, um cenário 
onde o usuário não necessitará mais armazenar fisicamente os comprovantes 
recebidos a cada compra, nem transcrever manualmente a despesa e sim, 
simplesmente com uma fotografia e transmissão da mesma para o software de 
controle financeiro terá sua conta identificada, armazenada e categorizada 
automaticamente. E como metodologia para elaboração do projeto e cumprimentos 
dos objetivos é utilizada na premissa básica a integração mobile com software 
financeiro, estendendo também a utilização da linguagem de programação Python 
para desenvolvimento dos recursos de reconhecimento. 
 
Palavras-chave: Integração; OCR; Python. 
 
 
 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE UTILIZANDO “UML” COMO LINGUAGEM 

DE NOTAÇÃO 
 

Bruno Silva Santos de Carvalho; André Marcos. 
 

Email: bruno_c23b@hotmail.com 
 
Na área de desenvolvimento de software, existem processos dentro de metodologias 
de desenvolvimento onde é gerada uma documentação contendo detalhes e 
especificações de como o software deve ser desenvolvido. Este trabalho tem o 
objetivo de analisar a utilização da “UML” (Unified Modeling Language) como 
linguagem de notação dentro da documentação para o desenvolvimento de um 
software, destacando as vantagens do processo de desenvolvimento de um sistema 
orientado a objetos baseando-se em diagramas da “UML”. O desenvolvimento do 
trabalho será baseado inicialmente em pesquisas teóricas sobre desenvolvimento de 
sistemas, modelagem visual e “UML”. Também serão analisadas ferramentas de 
suporte a prática de design. Como estudo de caso o trabalho considera a 
problemática da pastoral como contexto de aplicação para o desenvolvimento de 
uma solução baseada em um sistema web. O projeto propriamente dito terá início 
com o levantamento das necessidades com o diretor da pastoral universitário do 
Unasp para ser definido os requisitos do sistema. Com base nos requisitos será feito 
o levantamento de casos de uso e na sequencia produzir a documentação contendo 
a descrição e todos os diagramas da “UML” referentes aos casos de uso levantados. 
Antes de concluir a documentação haverá um levantamento de quais tecnologias 
serão utilizadas na implementação do sistema para que estas estejam listadas na 
documentação. Com a documentação pronta iniciará a produção do sistema que 
terá as seguintes fazes: criação das entidades na base de dados; implementação 
das classes, métodos e telas de visualização; fase de testes e correção dos erros. 
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Após a construção do sistema iniciará a etapa final que será descrição das 
vantagens da utilização da linguagem “UML” na produção do sistema. 
 
Palavras-chave: UML; Engenharia de Software; Desenvolvimento de Software; 
Documentação de Software. 
 
 

 
DETECÇÃO DE PLÁGIOS 

 
Melissa Mafra de Sousa; Maxwell Fernandes Pimentel Junior; Lucrecia Dias; Kisley 

da Silva Viana; Roberto Sussumo Wataya. 
 

Email: melissa.mafrasousa@gmail.com 
 
Plágio nada mais é do que a demonstração pública de trechos ou um documento em 
sua íntegra, imitando exatamente uma obra alheia, sendo ela artística, literária ou 
científica de outrem. O plágio acadêmico tem recebido muita atenção atualmente, 
principalmente porque, se constatado de fato, pode colocar em risco a carreira de 
quem cometeu tal prática. Um exemplo das consequências advindas do plágio, que 
aconteceu em 2013, foi o caso da ministra da educação alemã Annette Schavan, 
que foi acusada de plágio em sua tese de doutorado, defendida 32 anos antes na 
Universidade de Heinrich Heine, em Dusseldorf E. Após as devidas investigações, o 
Conselho de Filosofia da universidade considerou a tese de Annette inválida e 
revogou seu título de “doutor”. Algumas instituições também já usam softwares para 
assegurar a originalidade de trabalhos e, no Brasil, a FGV e a Anhembi Morumbi 
também utilizam desses recursos para combater o plágio. Desta maneira, o trabalho 
de um programa de detecção de plágio torna-se mais eficiente – ao menos se este 
estiver munido de qualidades processuais mais robustas e obtiver sua biblioteca de 
obras genuínas sempre atualizada – acelerando a busca e detecção de algum tipo 
de plágio. Entretanto, durante os últimos anos os métodos de plágio vêm sendo 
aprimorados e, por isso, o tipo mais simples de programa já deixou de ser utilizado 
por muitos, pois não usam mais as mesmas palavras das obras genuínas em ordem 
diferente, mas sim, as ideias do autor original, as pesquisas realizadas, ou até 
mesmo a conclusão a que se chegou com todas as pesquisas. Tudo isso é 
amplamente copiado nos trabalhos dos plagiadores, o que trouxe a necessidade de 
um sistema de detecção ainda mais eficaz. 
 
Palavras-chave: Detecção de plágios; Softwares; Digital. 
 
 

 
DISPOSITIVO DE AUXÍLIO NA MOBILIDADE URBANA DE DEFICIENTES 

VISUAIS USANDO ARDUINO: UM ESTUDO DE CASO 
 

Mateus Soares Fernandes; Roberto Sussumu Wataya. 
 

Email: fernandes.mateus@outlook.com 
 
Mesmo com a bengala ou um cão guia, de certa forma as dificuldades na locomoção 
de deficientes visuais permanecem, pois há barreiras urbanísticas que ainda trazem 
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dificuldades, tais como: postes, lixeiras, telefones públicos, árvores e veículos 
estacionados sobre as calçadas, entre outros; como lugares que não é permitido a 
entrada de animais. Foi desenvolvido um dispositivo de baixo custo com a 
plataforma de prototipagem Arduino utilizando sensores ultrassônicos HC-SR04 para 
o auxílio na detecção de obstáculos aéreos, que passam despercebidos pelos 
recursos comuns, usados no cotidiano de deficientes visuais. O sistema foi 
programado para que cada sensor identifique obstáculos, e alerte de forma vibrátil o 
usuário. Caso sua proximidade seja cada vez mais notória, o alerta se intensifica de 
igual modo. Através do sensor HC-SR04 pode se obter grande percepção de 
distância pois as ondas de ultrassom detectam a proximidade de um objeto sem ao 
menos ter um contato direto com ele, visto que por meio da reflexão das ondas 
emitidas, é possível obter o cálculo do espaço existente entre os corpos. Foi 
convidado um portador de deficiência visual como voluntário para ser realizado 
testes para ser verificado se a aplicação poderá se adequar como um recurso em 
situações diversas das quais possuem dificuldades. Será montado um circuito com 
obstáculos para efetuar testes e analisar se a aplicação é eficaz em cada situação 
imposta. É esperado como resultado, ser uma aplicação útil em auxiliar o ir e vir de 
pessoas com deficiência em sua visão. 
 
Palavras-chave: Deficiência Visual; Arduino; Sensor HC-SR04. 
 
 
 

 
INCREMENTAÇÃO DE FUNCIONALIDADES AO PORT SECURITY 

 
Gabriel Guimarães; Clodonil Honorio Trigo. 

 
Email: bicas.guimaraes5@hotmail.com 

 
Nos anos 60, quando as redes de computadores foram criadas, e ainda eram 
apenas pequenos sistemas em aperfeiçoamento com o intuito de pesquisa e 
interatividade entre computadores, o conceito de segurança ainda não existia. Com 
o crescimento exponencial a visão de segurança começou a ser tratada como um 
requisito essencial na hora de se obter um sistema de rede. Ter uma conexão a um 
sistema de rede traz sim muitos benefícios, mas existe um lado negativo de estar 
conectado. Ataques ocorrem com frequência a todos os tipos de redes com o intuito 
de prejudicar quem está conectado, esses ataques podem ocorrer na forma de 
simples ameaças, e até ataques que provocam grandes perdas financeiras e 
mudanças negativas no mercado financeiro. Com o crescimento exponencial da era 
da computação, as redes de computadores estão cada vez mais sendo utilizadas, 
assim aumentando as chances de ataques de pessoas com a intenção de prejudicar 
o usuário. Diante dessa realidade surgiu a questão: O que ainda está em falta nas 
ferramentas existentes, que possa melhorar a segurança de sistemas de redes? Em 
análise a essa questão de segurança de redes, chegou-se à conclusão de uma 
incrementação ao Port Security em relação ao sistema de notificações e alertas, o 
sistema sofrerá algumas mudanças e melhorias. Terá o back-end desenvolvido em 
python e o front-end Ruby on Rails, um sistema de notificações fará com que o 
sistema esteja apto a enviar mensagens para dispositivos móveis caso haja alguma 
anomalia na rede, e armazenar respostas enviadas do administrador para o sistema 
em um banco de dados. Concluiu-se que as redes de computadores por onde 
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trafegam nossos dados diariamente, devem ser tomadas com prioridade. Melhorias 
em programas já existentes são de grande valor, pois dessa maneira ataques 
podem ser detectados e grandes perdas podem ser evitadas. 
 
Palavras-chave: Redes de Computadores; Internet; Segurança. 
 
 
 
 

O ESTADO DA ARTE E A DETECÇÃO DO PLÁGIO 
 

Victor Carvalho Ribeiro; Renan Freitas Alencar; Roberto Sussumu Wataya. 
 

Email: bictor4244@hotmail.com 
 
Com a grande proliferação das informações na internet tornou-se uma tarefa difícil 
identificar a autenticidade de um documento. Muitas pessoas cometem 
intencionalmente ou ingenuamente o delito de plagiar o documento de outro autor 
parcialmente ou totalmente, infligindo às regras de propriedade intelectual.  A 
propriedade intelectual neste caso seria o conceito que defende as ideias, 
considerando como posse de um autor. Devido à facilidade com que é possível ter 
acesso a conteúdo escrito por outros autores, à cópia de conteúdo na integra tornou 
muito fácil. De modo que os plágios estão sendo mais frequentes no meio 
acadêmico e intelectual. Provavelmente isso ocorre em virtude da falta de 
conhecimento sobre essas cópias. Este trabalho tem por objetivo apresentar o 
estado da arte sobre a detecção de plágios em artigos científicos. Este estudo é do 
tipo exploratório e descritivo, e a metodologia utilizada foi à abordagem quantitativa, 
verificamos que, existem dois principais métodos de detecção: Sistemas de 
detecção de plágio por palavra e Sistema de detecção de plágio por sentença. O 
primeiro verifica o documento palavra por palavra comparando-as com um banco de 
dado pré-estabelecido, o segundo utiliza-se o método de verificação por sentenças, 
se tornando mais eficaz. Hoje existem vários projetos para análise detalhada desses 
documentos, destacando-se a Espectrometria de Documentos Eletrônicos, que é 
uma ferramenta feita através da linguagem Java. Sendo útil para inspeção de 
documentos comparando-os com outros documentos, resultando em uma média que 
equivale ao grau de diferença entre o documento avaliado e os relacionados. A 
detecção de plágio tem sido de grande relevância nos meios acadêmicos, para a 
avaliação de novos projetos avaliando se o escritor infligiu às leis da propriedade 
intelectual. 
 
Palavras Chave: Detecção de Plágio; Propriedade Intelectual; Espectrometria. 
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REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES (SMART GRIDS) 
 
Isaac Maciel Galli; Daniel de Azevedo Joveliano; Mateus Rodrigues 

Almeida da Silva; Laercio Martins Carpes. 
 

Email: isaacmg.m@hotmail.com 
 

As redes elétricas, criadas a mais de um século, sofreram modificações 
consideráveis ao longo da história em relação a geração, distribuição e transmissão 
da energia. O problema floresce quando é abordado o método dessa distribuição. 
Com o passar dos anos, o consumo de energia elétrica tem aumentado e 
consequentemente a demanda e controle da mesma se tornou difícil de ser 
gerenciada. A partir disso, surge um novo modelo para o sistema de rede elétrica 
denominado rede elétrica inteligente (Smart Grid), no qual, consiste em um modelo 
de geração distribuída de energia, que, juntamente com a Tecnologia da Informação 
(TI), envia e recebe dados de uma central de gerenciamento através de dispositivos 
inteligentes. A Smart Grid tem como principal objetivo desenvolver um método de 
gerenciamento de energia que controle, em tempo real, todo o processo de 
captação, armazenamento e distribuição de energia, além de resolver o processo de 
automação e por meio de microgrids é possível auxiliar na demanda de energia. As 
principais dificuldades no desenvolvimento e aplicação, consiste na otimização um 
sistema que comunicação que possa conectar todos os dispositivos inteligentes, que 
serão responsáveis pela leitura automática de dados e interação com outros 
dispositivos, já trazendo consigo a segurança cibernética que estará em todos os 
pontos e camadas da rede afim de impedir ou minimizar os possíveis danos, e por 
fim, no topo da estrutura, um software dedicado que irá encontrar padrões, gerenciar 
os dados de forma inteligente e comunicar com os dispositivos. Além disso outros 
desafios como detecção de falhas, restauração de energia e balanceamento de 
carga, estão presentes nestas redes inteligentes. 
 
Palavras-chave: Detecção e Restauração de Falhas; Redes Elétricas Inteligentes; 
Inteligência Articial. 
 
 
 
 

SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

Paulo Avelino Aparecido Junior; Clodonil Trigo. 
 

Email: paulo.avelinojunior@outlook.com 
 
Sistema de gestão de segurança da informação, sistema para auxiliar nos controles 
e levantamentos de evidências no comprimento das normas de segurança. 
Empresas de grande porte e multinacionais seguem seriamente padrões de 
segurança a fim de organizar e padronizar as tarefas, muitos desses padrões se 
aplicam a área de segurança da informação uma delas é a ISO/IEC 27001 mais 
conhecido como ISO 27001, esta norma foi elaborada para prover um modelo para 
estabelecer, implementar, operar, monitorar, analisar criticamente, manter e 
melhorar um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI). Seguindo 
este modelo foi desenvolvido um software para facilitar e gerenciar os 
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procedimentos, onde é possível criar normas, acompanhar procedimentos e gerar 
relatórios de procedimentos, o sistema possui muitas funcionalidades seguindo um 
fluxo e sendo acompanhado por gerentes e pela área responsável pela segurança. 
 
Palavras-chave: Sistema de Gestão de Segurança da Informação; Segurança da 
Informação; SGSI.  
 
 
 

SISTEMAS MULTIAGENTES 
 

Marcella Pedro Bom Pereira; Laercio Martins Carpes. 
 

Email: marcellapbp@gmail.com 
 
Neste trabalho apresentamos uma visão geral da pesquisa e desenvolvimento de 
sistemas multiagentes e assim providenciamos os principais aspectos que envolvem 
esse tipo de abordagem. A princípio, é importante compreender os principais 
conceitos chaves que envolvem os sistemas de agentes, partindo de sua definição, 
um sistema de agentes é um sistema situado num ambiente capaz de ter ações 
autônomas e flexíveis para cumprir com seus objetivos. Sistemas multiagentes é 
uma nova maneira de modelar sistemas complexos e pode ser composto de um 
único agente ou ter múltiplos agentes, o que implica em determinar como esses 
agentes vão interagir para cumprir seus objetivos, assim existindo três tipos de 
interações, a negociação, a cooperação e a coordenação. Um dos modelos mais 
influentes no comportamento de sistemas de agentes é o modelo BDI (Belief, Desire, 
Intention), pois se trata de um modelo baseado no raciocínio prático de humanos e é 
composto de três componentes: crenças, desejos e intenções. A importância de 
agentes é demonstrada através de exemplos de sua aplicação nas áreas industrial, 
comercial, de entretenimento e médica. Para compreender o avanço obtido na área 
de agentes é necessário apresentar sua história, destacando sua origem e os 
principais contribuintes com seu progresso, sendo eles a Inteligência Artificial, 
Programação Orientada a Objetos, Programação baseada em Objetos Concorrentes 
e Design de Interface de Computador Humano. Ao longo do tempo modelos, 
abordagens e arquiteturas foram desenvolvidas e desafios foram enfrentados na 
construção desses sistemas, ainda assim algumas questões permanecem em aberto 
com possibilidade de serem abordados em trabalhos futuros. 
 
Palavras-chave: Sistemas Multiagentes; Inteligência Artificial; Agentes de Software. 
 

 
 

SMART BIKE COM ARDUINO 
 

Diego Lessa Miranda; Clodonil Trigo. 
 

Email: diego.lmiranda@gmail.com 
 
 

A proposta deste trabalho é desenvolver um mecanismo que possa aumentar a 
segurança do ciclista controlado por um circuito embarcado chamado Arduino, que 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 37 

controlará diversos sensores (luminosidade, ultrassônico, GPS entre outros) e luzes 
e leds para que o ciclista possa mostrar as suas intenções no trânsito e ser visto, 
minimizando os riscos acidente. Com o uso de sensores ultrassônicos o ciclista será 
alertado sobre a aproximação traseira de veículos, agindo de maneira mais 
consciente, minimizando riscos. Serão empregados também no projeto, recursos de 
geolocalização com a função de cerca eletrônica, sensor de luminosidade para 
acendimento automático das luzes e leds ao escurecer e um dínamo será usado 
para carregar a bateria principal, assim como, terá dispositivos para sinalizar a 
direção que o ciclista deseja seguir. Com a preocupação nas diretivas para o 
desenvolvimento na plataforma Arduino, a implementação do sistema Smart Bike, 
será dividida em pequenos estágios, como por exemplo, cerca eletrônica, 
acendimento automático seguido dos demais, ou seja, o desenvolvimento e os 
testes serão realizados separadamente, e somente após a obtenção de resultados 
satisfatórios, integrados. Com o sistema Smart Bike com Arduino me senti muito 
mais seguro ao trafegar nas vias onde não existe ciclovias, os motoristas me 
respeitam muito mais, pois, sabiam as minhas intenções nas conversões e ao parar. 
Com o sensor ultrassônico no capacete com sinais sonoros fiquei mais alerta ao 
trafegar, pois sempre era avisado de aproximações traseiras e assim agir mais 
consciente. Conclui-se então que o sistema desenvolvido, contribui muito com o 
ciclista auxiliando na sinalização das direções a serem seguidas e aumentando a 
segurança com o alerta de proximidade com o sensor ultrassônico conforme a 
proposta desde trabalho. 
 
Palavras-chave: Smart Bike; Arduino; Microcontrolador. 
 
 
 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE ARQUITETURAS EMBARCADAS APLICADAS 

AO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 
 

Mariane Pacheco da Silva; Caio Augusto Pinheiro de Queiroz; Washington de Souza 
Neris; Edmar Santos. 

 
Email: marianepacheco.silva@gmail.com 

 
Na intenção de iniciar novos alunos no mundo da programação sem qualquer 
conhecimento prévio o ideal é utilizar interfaces simples e acesso a ampla base de 
conhecimento para estudos. O Arduino é extremamente útil em projetos da área 
acadêmica, devido a facilidade na compreensão do software, o seu baixo custo, e 
por ser open-source. A intenção desse trabalho foi verificar se tecnologias 
embarcadas são utilizadas para ensino de programação e se o faz com sucesso. E, 
para nortear a pesquisa, elaborou-se a seguinte questão: O que foi realizado, no 
Brasil, dentro da área de aprendizagem de programação, utilizando Arduino? Para a 
execução desse trabalho optou-se por seguir o método de pesquisa por revisão 
integrativa. Optou-se inicar a pesquisa nas bases de dados do Google Acadêmico, 
SciELO e Capes com as chaves de busca “arduino”, “educação” e “programação”. 
Foram selecionados 10 artigos inicialmente, sendo 8 eliminados após a leitura do 
resumo por não se relacionarem com a temática proposta, e 2 deles foram 
completamente analisados. O primeiro artigo relata a montagem de uma oficina de 
programação com adolescentes, fazendo junção a experiências com circuitos 
eletrônicos, utilizando a plataforma Arduino. Já no segundo artigo foi implantado o 
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método de aprendizagem num grupo de estudos com alunos do curso técnico de 
eletrônica que possuíam pouca ou nenhuma base em programação. Segundo os 
autores desse artigo, o tempo despendido para compreensão de lógica de 
programação em ambos foi muito menor, comparado a alunos que não participaram 
do grupo. Através deste trabalho, obteve-se a percepção de que arquiteturas 
embarcadas como o Arduino são cada vez mais utilizadas como método de ensino 
de linguagens de programação, tornando os estudos menos complexos e mais 
atrativos para iniciantes na área. 
 
Palavras-chave: Arduino; Educação; Programação. 
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VISÃO E EXPERIÊNCIA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM 
ESPORTE ADAPTADO NA ESCOLA 

 
Tayná Lima Nascimento Pontes; Diego Luis de Souza; Susi Martins 

Cintra; José Carlos Rodrigues Junior. 
 

Email: taynanascimento601@gmail.com 
 

A inclusão é um direito fundamentado em leis, assegurando a integração das 
pessoas com deficiências na sociedade, zelando pela igualdade sem descriminação 
e preconceito. Pensando nisso, devemos olhar para dentro da escola, onde a uma 
necessidade de mudanças estruturais e pessoais para que possamos atender 
alunos portadores de deficiências. Nesta pesquisa focamos auxiliar o professor de 
educação física com atividades adaptadas. A amostra contou com 6 escolas, sendo 
2 da rede estadual, 3 escolas municipais e 1 ONG, participaram deste estudo 6 
diretores, 8 professores e 138 alunos das turmas do ensino fundamental. Essa 
pesquisa foi realizada através da aplicação de modalidades como: vôlei adaptado, 
ginastica adaptada, futebol pra cegos e atletismo adaptado para os alunos onde os 
professores observaram e após responderam um questionário com 13 perguntas, 
sendo as respostas alternativas e dissertativas. Resultados: Aplicação das 
atividades foram bem executadas, como resultados tivemos a participação, a 
interação e reflexão de todos os alunos, manifestando também conhecimento dos 
temas apresentados. Em relação aos professores obtivemos os seguintes 
resultados: A percepção, onde perceberam as atitudes e envolvimento dos alunos 
perante as atividades, segundo seus relatos, há necessidade de tomada de 
consciência e mudanças em seu planejamento, voltado ao esporte adaptado, com 
conhecimento prévio dos elementos envolvidos. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Esporte Adaptado; Percepção. 
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A ESPIRITUALIDADE E O TRABALHO VOLUNTARIO: ESTUDO REALIZADO 
COM UNIVERSITÁRIOS DA AREA DE SAÚDE 

 
Kevin de Souza Lutz; Iara Elisabete Romeiro Pires; Kevin Fortes de Oliveira; 

Amanda de Barros Andrade; Rayane Rabelo Barros; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 
O voluntariado não é uma realidade nova na sociedade moderna, assim, abranger 
sobre a sua ação na atualidade implica abordar uma série de fatores que influenciam 
de forma direta ou indireta a sua atuação. Ele interage sob diversos âmbitos e de 
diferentes formas, adaptando-se às necessidades que envolvem a sociedade. 
Acredita-se que participar de voluntariado desenvolve de forma social, emocional e 
espiritual a vida de um acadêmico. O objetivo foi analisar a perspectiva do aluno da 
área da saúde em relação ao voluntariado. Abordagem do projeto foi quali-
quantitativa, o estudo foi realizado em um Universidade confessional da Zona Sul de 
São Paulo. Participaram do estudo 37 alunos dos cursos da área de saúde, o 
instrumento para coleta foi utilizado um questionário semiestruturado contendo 5 
perguntas fechadas e 1 aberta, o teste estatístico utilizado foi o teste T paramétrico. 
Gênero feminino foi predominante com 84%, Change your world e Colportagem 
foram os tipos de voluntariado mais frequentados com 54% e 22% respectivamente. 
O motivador mais citado para esse voluntariado foi ajudar o próximo com 84%, e 
houve diferença significante entre a espiritualidade do aluno antes em relação ao 
depois do voluntariado (P>0,001). As categorias identificadas foram humanização, 
relacionamento interpessoal e teoria-prática. Constata-se que o voluntariado causa 
um grande impacto na espiritualidade dos acadêmicos da área de saúde, e contribui 
para o relacionamento e humanização “tanto para quem dar como para quem 
recebe”. 
 
Palavras-chave: Voluntariado; Espiritualidade; Humanização; Área da Saúde; 
Estudantes. 
 
 
 

 
A PRESENÇA DO ACOMPANHANTE NA SALA DE PARTO: BENEFÍCIOS 

 
Gyan Karla Advincola dos Santos; Vivian Inacio Zorzin. 

 
Email: karlaadvincola@hotmail.com 

 
Os benefícios da presença do acompanhante na sala de pré-parto e parto foi o foco 
deste estudo, um acompanhante da escolha da parturiente, que está legalmente 
garantido e disposto na Lei 11.108 de abril de 2005, a presença de um 
acompanhante nas maternidades tem por intuito trazer maior segurança e conforto a 
mulher durante o processo de parturição e seus seguimentos. Como se apresenta a 
parturiente diante da presença do acompanhante no momento do pré-parto e parto, 
como se comunicam e quais as contribuições que este traz para o momento, e ainda 
como o profissional de saúde pode inserir de forma adequada o acompanhante para 
que haja um vínculo participativo e contributivo. Foi uma pesquisa qualitativa que 
através de referenciais teóricos publicados na base de dados Scielo (Scientific 
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Eletronic Library Online) utilizando os descritores “Parto humanizado, Sala de Parto, 
Acompanhante na Sala de Parto, Lei do Acompanhante” no DECS (Descritores em 
Ciências da Saúde), momento pós Lei 11.108 de abril de 2005 que abordam e 
evidenciam está prática. Observou-se dentre outros que o apoio emocional tem sido 
o mais percebido benefício da presença do acompanhante na sala de parto, por ser 
este um momento de delicadas emoções e percepções. A mulher se empodera, 
percebe ser o principal agente do momento, capaz de comandar, conduzir e delinear 
seu processo de parturição. 
 
Palavras-chave: Parturiente; Acompanhante; Sala de Parto. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA MOBILIDADE FÍSICA EM IDOSOS NÃO SEDENTÁRIOS, 
PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE HIDROGINÁSTICA 

 
Ynahe Cristine de Fontes Pereira; Amanda de Barros Andrade; Oswalcir Almeida de 

Azevedo. 
 

Email: ynahe_13@hotmail.com 
 
Esta pesquisa buscou identificar a prevalência das características definidoras do 
diagnóstico de enfermagem “Mobilidade física prejudicada (NANDA-I)” em idosos 
com 60 anos ou mais, praticantes de atividades físicas, matriculados em um 
programa de hidroginástica. O estudo, quantitativo, descritivo, transversal, foi 
realizado no Centro de Atividades Físicas de uma instituição educacional privada, e 
avaliou uma amostra de 174 idosos que participavam do programa de hidroginástica, 
alocados por adesão voluntária. Foram encontradas no grupo as seguintes 
características definidoras: alterações na marcha, movimentos lentos, tremor 
induzido pelo movimento, desconforto nas atividades de vida diária, dificuldade para 
virar-se, dispneia ao esforço, engajar-se em substituições de movimentos, largura do 
passo, simetria do passo, movimentos descoordenados, movimentos espásticos, 
redução na amplitude dos movimentos, tempo de resposta diminuído, redução na 
amplitude motoras finas, redução na amplitude motoras grossas. A identificação 
destas características no grupo estudado, permite afirmar que mesmo aqueles 
idosos que praticam algum tipo de atividade podem apresentar as condições 
associadas à presença do diagnóstico de Mobilidade Física Prejudicada. 
Concluímos que, dos 174 participantes (162 mulheres e 12 homens) a maioria 
apresentou ao menos uma das características definidoras do diagnóstico de 
enfermagem em estudo. A baixa participação masculina no programa de 
hidroginástica e, portanto, no estudo, não permitiu inferir diferenças de condições 
entre os gêneros. 
 
Palavras-chave: Limitação da Mobilidade; Diagnóstico de Enfermagem; Idoso; 
Exercício Físico. 
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CARACTERÍSTICAS DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISÃO DE LITERATURA 
 

Lidiane Gabrielle Fernandes Leal; Alane Cristina Silva Ferreira; Ivone Corsi da Silva. 
 

Email: lidi.gabrielle@yahoo.com.br 
 
Introdução: Depressão Pós-Parto (DPP) é um transtorno mental com alterações 
emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas, tendo início insidioso, até 
semanas após o parto. Objetivos: Descrever as principais características da DPP, 
quanto ao índice geral, fatores predisponentes, sintomatologia, consequências e 
assistência de enfermagem no tratamento preventivo e curativo. Metodologia: 
Realizada Revisão Bibliográfica Descritiva a partir da Biblioteca Virtual em Saúde: 
Lilacs e Medline. Associou-se ao descritor Depressão Pós-Parto “and” etiologia, fator 
de risco, transtorno psiquiátrico, prevenção, tratamento “and” Escala de Depressão 
Pós-Parto de Edimburgo (EPDS). Os critérios de inclusão foram artigos publicados 
nos últimos 10 anos e com textos disponíveis em português. Selecionou-se 19 
artigos. Resultados: A Organização Mundial de Saúde aponta que 26,3% das 
puérperas apresentam DPP. Os fatores predisponentes foram: psicológicos/ 
psiquiátricos, sociodemográficos e de suporte social/relações interpessoais que 
elevam o índice da patologia. Os sintomas são: mudança de humor repentina, 
associada às alterações de apetite e sono, falta de energia e de interesse em 
atividades, anteriormente, consideradas agradáveis, ansiedade, baixa autoestima, 
culpa excessiva e pensamento suicida. Consequentemente afetam a interação do 
binômio mãe-filho, desgasta progressivamente a relação da puérpera-familiares-
cônjuge, aumenta as possibilidades de auto e heteroagressões, surgem sentimentos 
negativos, desinteresse pelo bebê e culpabilidade por não conseguir cuidar dele, 
que podem resultar em um desenvolvimento insatisfatório da interação mãe-bebê. O 
enfermeiro deve tanto ser capacitado e qualificado na detecção precoce de traços 
depressivos, por meio de instrumentos de rastreamento desde o início do processo 
gestacional e puerpério imediato, quanto assistir à mulher durante os tratamentos 
curativos. Conclusões: Os 19 artigos sobre a DPP confirmam a complexidade do 
tema e o aumento do índice, comprovam a necessidade de capacitação dos 
profissionais de saúde, inclusive o enfermeiro, para o reconhecimento precoce da 
sintomatologia, utilizando o instrumento eficaz e prático, a EPDS, contribuindo para 
favorecer o vínculo da mãe-bebê e familiares. 
 
Palavras-chave: Depressão Pós-Parto; Fatores de Risco; Transtornos Psiquiátricos; 
Prevenção; Tratamento; EPDS. 
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CARACTERÍSTICAS DO DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM PROCESSOS 
FAMILIARES DISFUNCIONAIS: PERSPECTIVA DO FAMILIAR DE USUÁRIO DE 

DROGAS ILÍCITAS 
 

Débora da Silva Oliveira; Glauce Aparecida de Oliveira Andreoli Grangeia; Ivone 
Corsi da Silva. 

 
Email: debora.s.olyvyera@gmail.com 

 
Introdução: A droga é definida como qualquer substância capaz de alterar as 
funções biológicas dos organismos vivos, resultando em mudanças no 
comportamento, humor e cognição, podendo levar à dependência química. O 
Diagnóstico de Enfermagem “Processos Familiares Disfuncionais” identificado pelo 
enfermeiro, por meio da Consulta de Enfermagem Sistematizada, segundo a 
Associação Norte Americana de Diagnósticos de Enfermagem (NANDA) é composto 
de 115 características definidoras, classificadas nas comportamentais, nas de 
papéis e relacionamentos e nas de sentimentos. Objetivos: Identificar e descrever 
as características definidoras do Diagnóstico de Enfermagem “Processos Familiares 
Disfuncionais” nas respostas dos familiares de usuários de drogas ilícitas, segundo 
as propostas de NANDA e encaminhar os familiares dos usuários aos Grupos de 
Apoio Amor Exigente, Nar-Anon e Recomeço Família. Método: Estudo transversal 
de abordagem qualitativa descritiva exploratória. Utilizou-se o método Bola de Neve 
(snowboll sampling) para seleção da amostra. Foram entrevistados oito familiares de 
usuários de drogas ilícitas, maiores de 18 anos, não vinculados a um grupo de apoio 
e cientes de ter um membro/familiar dependente químico. Os participantes 
escolheram o local para a entrevista, que continha três perguntas abertas, dispostas 
oralmente e gravadas, baseadas nas características definidoras do referido 
Diagnóstico. Resultados: Identificou-se 28 características definidoras nas respostas 
dos familiares de usuários de drogas ilícitas, agrupadas em 15 características 
comportamentais, quatro características de papéis e relacionamentos e nove 
características de sentimentos. Destacaram-se: abuso de drogas, conflito crescente 
e conhecimento deficiente sobre o abuso de substâncias como características 
comportamentais; falta de habilidades necessárias para relacionamento como 
característica de papéis e relacionamentos; e culpa como característica de 
sentimentos. Conclusões: O enfermeiro deve identificar esse diagnóstico em suas 
consultas sistematizadas, visando o atendimento individualizado holístico, 
apropriando-se das suas características definidoras com maior precisão. Os 
participantes foram encaminhados e receberam o folder informativo sobre os grupos 
de apoio Amor Exigente, Nar-Anon e Recomeço Família. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico de Enfermagem; Drogas Ilícitas; Família. 
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CONDUTA DE ENFERMEIROS FRENTE AOS PORTADORES DE DIABETES 
MELLITUS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
Letícia Almeida Oliveira; Shana Natália Galeano de Moura; Maristela Santini Martins. 

 
Email: leticiaoliveiraalmeida31@gmail.com 

 
Objetivo: Conhecer a conduta do enfermeiro frente aos portadores de DM tipo 2 
dentro da Estratégia de Saúde da Família (ESF). Métodos: Trata-se de um estudo 
qualitativo, exploratório de abordagem transversal realizado em 09 Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) em um município da grande São Paulo com a ESF 
implantada. Treze enfermeiros participaram da pesquisa. Os resultados foram 
analisados através do método de Bardin (2013). Resultados: Após a análise dos 
resultados foi possível a construção de 4 categorias: Identificação dos pacientes 
diabéticos através do acolhimento; Ações do enfermeiro após diagnóstico; Adesão 
dos pacientes aos tratamentos implementados pelo enfermeiro e Benefícios 
observados após o Hiperdia. A identificação dos portadores de diabetes segundo 
relato dos participantes ocorre durante o acolhimento da demanda espontânea 
através dos sinais sugestivos de diabetes e da realização do teste de glicemia 
capilar. As ações do enfermeiro. Após confirmação diagnóstica são as que envolvem 
educação em saúde e acompanhamento da terapia medicamentosa e ocorrem 
durante a consulta com o enfermeiro, além da inserção dos pacientes em grupos do 
programa Hiperdia quando presente na unidade. As vulnerabilidades sociais e 
individuais são desafios enfrentados pelos enfermeiros na realização da educação 
em saúde refletindo de maneira negativa na adesão do paciente ao tratamento não 
medicamentoso, porém a adesão se mostrava melhorada nas Unidades Básicas de 
Saúde em que o programa Hiperdia era implantado. Conclusão: A conduta do 
enfermeiro frente ao portador de diabetes mellitus tipo 2, envolve ações de 
identificação do paciente, encaminhamento médico e acompanhamento do 
tratamento nas consultas com o enfermeiro. Porém demonstram uma deficiência na 
aplicação do processo de enfermagem como um todo. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Saúde Coletiva; Doenças Crônica. 
 
 

 
FATORES DE INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DO PARTO DOMICILIAR 

PLANEJADO 
 

Bianca Cristina Santos Pereira; Ana Gabriela Augusto Gonçalves; Ivanilde Marques 
da Silva Rocha. 

 
Email: biancacsp1@hotmail.com 

 
Trata-se de estudo qualitativo, seguindo o método de história oral temática. O 
objetivo foi identificar os fatores que influenciaram a escolha pelo parto domiciliar, 
assistido por enfermeira obstetra, a partir da história de vida de mulheres que 
vivenciaram esta experiência. Os sujeitos foram dez mulheres que pariu em 
domicílio no município de São Paulo, entre janeiro de 2013 a julho 2015. Os dados 
foram coletados através de entrevista semiestruturada e analisados segundo 
Minayo. Observou-se com os resultados que as mulheres que optaram pelo parto 
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domiciliar planejado buscaram autoconhecimento físico e instruções sobre o 
processo de gestação e parto; suprimiram opiniões contrárias de amigos e 
familiares; não aceitaram a assistência ofertada no ambiente hospitalar às 
parturientes. Evidenciou-se, que o processo de escolha pelo parto domiciliar; 
descrevem as expectativas e opiniões do parceiro, família, amigos e médico obstetra 
a respeito do modelo de parto escolhido; identificamos a influência da parteira no 
processo de decisão como uma facilitadora do processo. Dessa forma, almeja-se 
que as mulheres possam ser melhor compreendidas pelos profissionais de saúde do 
sistema hospitalar e também pela sociedade que muitas vezes oprime o desejo da 
mulher de ter um parto domiciliar, com base na ideia arraigada de que o local mais 
seguro é o hospital. Conclui-se que devem ser fornecidos meios para que a mulher 
obtenha conhecimento necessário para decidir pelo tipo de parto, visto que se trata 
de um direito. 
 
Palavras-chave: Parto Domiciliar; Comportamento de Escolha; Humanização; 
Parteira. 
 
 
 
 

FATORES DE RISCO CARDIOVASCULARES DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS INGRESSANTES 

 
Daniela Muniz Oliveira; Leslie Andrews Portes; Elisabete Venturini Talizin; Leslie 

Andrews Portes. 
 

Email: daniela7muniz@hotmail.com 
 
Jovens, especialmente aqueles que deixam o nível médio e ingressam na 
Universidade, ficam sujeitos a tremendos desafios aos seus estilos de vida e, 
portanto, à saúde. É durante essa fase que alterações de comportamentos como 
tabagismo, etilismo, sedentarismo, dieta inadequada e não saudável são 
introduzidos e estabelecidos. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 
exigem das pessoas capacidade para gerenciamento do autocuidado (AC). Sendo 
assim, deve-se entender a prática de ações que os sujeitos iniciam e realizam por si 
mesmos para manterem a vida, o bem-estar e a saúde. O déficit de AC surge 
quando essas ações são insuficientes, ou quando a demanda é maior que a 
capacidade que a pessoa tem de se cuidar. O presente estudo buscou identificar as 
prevalências dos fatores de risco para as DCNT entre universitários ingressantes e 
suas relações com o AC, o estilo de vida, a qualidade de vida e a 
religiosidade/espiritualidade. Trata-se de um estudo do tipo transversal e 
exploratório, com abordagens quantitativa e qualitativa, realizado no Centro 
Universitário Adventista de São Paulo. Foram convidados a participar do estudo 
todos os ingressantes de 2014, dos cursos de graduação, por meio de e-mail, 
contendo o TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os instrumentos. 
Foram utilizados o questionário de Qualidade de Vida da Organização Mundial da 
Saúde, o questionário de Estilo de Vida FANTASTICO, o questionário DUREL – 
Duke Religious Index e a Escala Revisada para a Avaliação da Agência de 
Autocuidado. Foram avaliados 84 universitários de ambos os sexos. Somente a 
religiosidade/espiritualidade piorou em função do aumento do número de fatores de 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 48 

risco. Não foram observadas as mesmas alterações com relação ao AC, estilo de 
vida e qualidade de vida.  
 
Palavras-chave: Autocuidado; Qualidade de Vida; Estilo de Vida; Religiosidade; 
Espiritualidade; Universitários. 
 
 
 
FATORES QUE INFLUENCIAM O ALCOOLISTA A BUSCAR TRATAMENTO NOS 

ALCOOLICOS ANÔNIMOS 
 

Aline Reis Bergmann Silva; Kevin de Souza Lutz; Vânia Denise Carnassale; 
Elisabete Venturini Talizin. 

 
Email: aline.bergmann1248@gmail.com 

 
O uso abusivo do álcool é considerado um grave problema mundial. Os danos 
impactantes do alcoolismo podem gerar problemas socioeconômicos, culturais e 
agravos à saúde. Não existe uma conclusão sobre qual é o melhor tratamento para 
esse problema. Existem os tratamentos formais (farmacoterapia e psicoterapia) e os 
tratamentos informais (Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Comunidades 
Terapêuticas, Terapia Comunitária). O objetivo deste estudo é identificar os motivos 
que levam os dependentes de álcool a buscarem os centros de autoajuda Alcoólicos 
Anônimos (AA). Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, realizado na 
cidade de São Paulo, com os membros de um centro de AA localizado na região do 
Capão Redondo. Foi aplicado um questionário aos participantes elaborado pelos 
pesquisadores, contendo dados sociodemográficos e questões abertas que 
responderam ao objetivo do estudo. A amostra foi composta por 13 participantes dos 
AA, a maioria do gênero masculino, casada, com idade média de 45 ± 10,9 anos que 
frequentavam as reuniões há mais de 10 anos.  Após a análise e interpretação dos 
discursos coletados, foram organizados por blocos de coincidência temática. Como 
motivo dos alcoolistas a buscarem a irmandade dos AA, foi identificado a 
automotivação devido a perdas na vida, da identidade e do controle (fator intrínseco) 
e a possibilidade da perda da família (fator extrínseco). Como motivação para vencer 
o alcoolismo foi identificado três categorias: a automotivação, a participação nas 
reuniões dos AA e a espiritualidade. Os participantes dos AA sugeriram que os 
profissionais de saúde devem buscar conhecimento sobre a doença alcoolismo e 
sobre o funcionamento dos grupos de AA. 
 
Palavras-chave: Alcoolista; Grupos de Autoajuda; Alcóolicos Anônimos. 
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IDENTIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA PELO ENFERMEIRO NA 
ATENÇÃO BÁSICA 

 
Iara Elisabete Romeiro Pires; Rayane Rabelo Barros; Vânia Denise 

Carnassale; Elisabete Venturini Talizin. 
 

Email: iara.betinha@hotmail.com 
 

O ato de violentar uma criança, não se justifica. Mesmo existindo várias formas de 
prevenir a violência contra a criança, ainda existe altos índices em todo o mundo. A 
violência contra a criança é um grave problema de saúde pública, que contribui no 
processo saúde-doença, pois quando ela convive num meio intrafamiliar violento, 
pode sofrer consequências futuras como agravos físicos, mentais e emocionais. 
Diante disto, a atuação do enfermeiro através da consulta de enfermagem na 
atenção básica, torna-se importante tanto na identificação da violência como na 
assistência à criança. O objetivo deste estudo foi analisar a atuação do enfermeiro 
da Estratégia Saúde da Família frente à violência contra a criança atendida durante 
a consulta de enfermagem. É um estudo de abordagem qualitativo de caráter 
analítico. Foram entrevistados 24 enfermeiros de 12 Unidades Básicas de Saúde, da 
zona sul da cidade de São Paulo. Utilizou-se um questionário semiestruturado e as 
entrevistas foram gravadas em mp3. A análise e interpretação dos dados tiveram 
como base a análise de conteúdo de Bardin. Foram identificadas as seguintes 
categorias: percepção da violência no serviço, recursos utilizados para a 
identificação da violência, despreparo do profissional, importância da notificação 
compulsória, dificuldades para notificação e proposta para soluções. Os enfermeiros 
entrevistados relataram que mediante a consulta de enfermagem reconhecem uma 
criança em situação de violência, por meio do exame físico. Embora reconheçam a 
importância da notificação compulsória, apresentam dificuldades em notificar e dar 
continuidade à assistência. Acredita-se que esta fragilidade possa ser devido ao 
despreparo profissional e o medo de represália em relação à família/comunidade por 
não ter amparo legal. 
 
Palavras-chave: Consulta de Enfermagem; Atenção Básica; Violência Contra 
Criança. 
 
 
 

IMPLEMENTAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR 
DE UM MUNICÍPIO DA GRANDE SÃO PAULO 

 
Esmeralda Maria Borges Neta; Thayse Albuquerque dos Santos; Oswalcir Almeida 

de Azevedo. 
 

Email: esme_borges@hotmail.com 
 
A humanização tem sido associada à vários processos de trabalho e de gestão que 
visam à mudança de uma cultura institucional tecnicista, para uma cultura do 
cuidado mais personalizado, focado nas necessidades das pessoas. O objetivo 
principal da pesquisa foi analisar a percepção dos profissionais quanto às ações 
direcionadas a implementação da humanização em um hospital da zona sul da 
grande São Paulo. O estudo, de natureza qualitativa e abordagem exploratória 
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contou com a participação de onze profissionais da área da enfermagem que foram 
entrevistados no local de trabalho, em um espaço privativo por eles indicado. Os 
dados foram coletados através de entrevistas gravadas direcionadas por um roteiro 
e analisadas segundo a técnica de análise do discurso e discutidos à luz da proposta 
de humanização dos serviços de saúde do programa “HumanizaSUS”. Dentre os 
resultados obtidos constatou-se a grande dificuldade para humanizar devido à falta 
de recursos do hospital, falta de verba, de investimento, do material para 
procedimentos, desvalorização do profissional de saúde e a falta de eventos de 
capacitação. Concluiu-se que o conhecimento e a prática dos profissionais a 
respeito da humanização são mais presentes no setor da maternidade do que no 
pronto atendimento, porém poucos conhecem no que consiste a humanização. 
 
Palavras-chave: Humanização; Capacitação; Profissional; Cuidado. 
 
 
 
IMPLICAÇÕES DA HIPERÊMESE GRAVÍDICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
Jackeline Ferreira Neto; Roberto Felipe Ribeiro Horta Hirle de Oliveira; Oswalcir 

Almeida de Azevedo. 
 

Email: jackeline.neto@hotmail.com 
 
A hiperêmese gravídica (HG) atinge uma parcela pequena de gestantes no mundo, 
no entanto, seus efeitos são relatados como debilitantes e frequentemente estão 
associados a depressão, ansiedade e estresse, inclusive pós-traumático. A vida da 
gestante portadora de HG sofre mudanças radicais. São comuns: abandono de 
funções e incapacidade, internação ou idas frequentes ao Pronto Atendimento para 
hidratação endovenosa, medo de futuras gestações, desgaste emocional e físico, 
desapego emocional ao feto e falta de interesse em questões essenciais da vida. O 
estudo procurou reunir dados sobre o conceito e prevalência da HG, etiologia e 
possíveis consequências, sua associação a transtornos mentais durante a gestação, 
diagnóstico e tratamento. O trabalho foi constituído a partir de uma revisão de 
literatura; as informações foram coletadas no portal eletrônico da Biblioteca Virtual 
em Saúde. Foram utilizados os descritores: hiperêmese gravídica, e saúde mental. 
Após os processos de seleção que consideraram a aplicação dos filtros: ano de 
publicação, tipo de documento, idioma, disponibilidade de texto completo, limite 
(humanos), foram recuperadas 241 publicações. A leitura dos resumos resultou na 
seleção de 14 títulos. A busca nas referências dos textos selecionados e nos artigos 
relacionados indicados na PUBMED conduziu a mais 14 artigos, totalizando 28 
fontes. A revisão evidenciou que a etiologia da HG é desconhecida, embora algumas 
teorias tentem explicá-la. Trata-se de uma condição debilitante física e 
emocionalmente, que pode trazer graves consequências para gestante e feto; reduz 
também drasticamente a qualidade de vida da gestante; frequentemente há uma 
subestimação da doença por parte dos profissionais de saúde e da sociedade. 
 
Palavras-chave: Hiperêmese Gravídica; Prevalência; Etiologia; Saúde Mental. 
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IMPORTÂNCIA DA RELIGIOSIDADE E ESPIRITUALIDADE NA PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

 
Léia Araújo Bonfim; John Lennon Fernandes Carlos; Mônica Ribeiro da Costa; 

Rafaela Suzane Matias; Arildo Pimentel Mendes; Elisabete Venturini Talizin. 
 

Email: leiaraujo_bonfim@hotmail.com 
 
A espiritualidade e religiosidade são distintas, enquanto a primeira se caracteriza 
pela busca do transcendente, a segunda é a prática da fé. Mesmo diferentes ambas 
podem interferir positivamente na busca da promoção da saúde e prevenção de 
doenças. O objetivo deste trabalho foi descrever o que a literatura científica relata 
sobre o impacto da espiritualidade e religiosidade na promoção da saúde e 
prevenção de doenças. Foi realizada uma revisão de literatura, com coleta de dados 
no período de agosto a outubro de 2016, na base de dados SCIELO. Foram 
identificadas 182 publicações, destas 171 foram excluídas após analise. A leitura 
criteriosa das 11 publicações restantes textuais permitiu a construção de cinco eixos 
temáticos: espiritualidade e religiosidade no consumo de álcool e drogas, na 
prevenção de doenças crônicas, promoção da saúde, na saúde do idoso e na saúde 
sexual. A prática da religião está diretamente relacionada ao menor contato com o 
uso de álcool e drogas, e a recuperação de usuários; os jovens são orientados pelos 
seus líderes religiosos sobre os riscos da prática sexual antes ou fora do casamento. 
A espiritualidade e a religiosidade são importantes na promoção da saúde ao 
favorecer a integração social e serem redes de apoio nos aspectos psicológicos e 
biológicos, fortalecem o domínio próprio do idoso e o ajudam a se adaptar a sua 
nova rotina de vida e a superar suas perdas, contribui no tratamento de doenças 
crônicas e ajuda no enfrentamento da doença. Assim, conclui-se que a 
espiritualidade e a religiosidade exercem impacto importante em todos os aspectos 
da vida humana, o que inclui a promoção da saúde e prevenção de doenças. 
 
Palavras-chave: Espiritualidade; Religião; Promoção da saúde. 
 
 
 

O LAZER E A PROMOÇÃO DA SAÚDE 
 

Thais Costa Provasi Leite; Cassianne Afonso Muniz Mota; Angela Marcelina de 
Alencar Souza; Elisabete Venturini Talizin. 

 
Email: thaisprovasi.enfermagem@gmail.com 

 
O lazer é considerado uma atividade que contribui para o bem-estar dos indivíduos, 
ele é realizado de livre e espontânea vontade, seja para repousar, divertir-se ou 
exercitar-se (lazer ativo). O objetivo deste estudo é descrever o que a literatura 
científica diz sobre a importância do lazer para promoção da saúde. O método 
utilizado foi uma revisão de literatura na base de dados Scielo, utilizando as 
palavras-chave “Lazer” e “Promoção da Saúde”, no período entre 2011 a 2015. A 
busca resultou em 7 publicações. Constatou-se que os homens adultos possuem 
lazer mais ativo que as mulheres em todas as regiões do Brasil. Também quanto 
maior o grau de instrução dos indivíduos maior o desempenho de atividades de lazer 
ativo. A caminhada e a ginástica foram as atividades de lazer ativo mais relatadas 
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pelas mulheres e pelos homens a corrida e o futebol. Entre os adolescentes as 
principais barreiras para a prática de lazer ativo foi a “falta de companhia”, a 
“preguiça” e a “preferência por outras atividades”. O lazer foi considerado por 
mulheres idosas como estratégia de enfrentamento para a solidão, socialização, 
promoção da saúde mental e até para a hipertensão arterial sistêmica. Os idosos 
que possuíam lazer ativo tiveram menor prevalência de dor crônica. Conclui-se que 
o lazer pode contribuir para a promoção da saúde, qualidade de vida e 
enfrentamento de agravos especialmente entre os idosos.  
 
Palavra-chave: Lazer; Promoção da Saúde. 
 
 
 

OFICINAS DE ESPIRITUALIDADE E SAÚDE PARA HIPERTENSOS OU PRÉ-
HIPERTENSOS 

 
Stefani da Silva Alves, Vanessa Valeria Viana da Silva; Ivone Corsi da Silva. 

 
E-mail: stefani-alves@hotmail.com 

 
Introdução: A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a mais frequente das doenças 
cardiovasculares. É também o principal fator de risco para as complicações mais 
comuns como acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio, além da 
doença renal crônica terminal. Objetivo: analisar a influência de oficinas de 
espiritualidade que propõem hábitos saudáveis ligados ao estilo de vida, para 
melhoria dos níveis de pressão arterial. Metodologia: Realizou-se um estudo 
intervencional, descritivo, utilizando uma amostragem de conveniência inicial com 
cinco pacientes e final com quatro pacientes hipertensos em uma comunidade 
baseada na fé. Foram utilizados três instrumentos, o Estilo de Vida FANTÁSTICO, 
Mini Questionário de Qualidade de Vida de Hipertensos Arterial (MINICHAL) e o 
Índice de Religiosidade Duke Durel, todos validados no Brasil. A análise dos dados 
foi feita por meio do programa estatístico Statistical Package for the Social Science 
(SPSS). Resultados: Constatou-se que a maioria dos participantes era do sexo 
feminino (80%, n=5), que antes e após a intervenção, a pressão arterial sistólica 
diminuiu de 146 mmHg para 128 mmHg, a diastólica manteve 80 mmHg; as médias, 
segundo MINICHAL, na dimensão do estado mental passou de 9,8 (dp=9,03) para 
6,5 (dp=6,13) e das manifestações somáticas de 4,4 (dp=4,03) para 1,75 (dp=2,06); 
para 40% deles, a qualidade de vida foi afetada pela hipertensão e seu tratamento. 
O escore total do FANTASTICO mudou de 66,6 (dp=5,7) para 80,5 (dp=6,65), porém 
a dimensão “atividade física” melhorou, embora abaixo da média, de 2,60 (dp= 2,16) 
para 3,75 (dp=2,87). Conclusão: As oficinas de espiritualidade e saúde tiveram um 
efeito positivo e mensurável em todas as médias da qualidade de vida, do estilo de 
vida e dos valores pressóricos, porém não foram estatisticamente significantes (p> 
0,05). Necessita-se realizar estudos desse tipo com uma amostragem maior para 
visualizar efeitos mais robustos. 
 
Palavras-chave: Qualidade de Vida; Estilo de Vida; Hipertensão Arterial. 
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PREVALÊNCIA DA EPISIOTOMIA EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA NO 
MUNICÍPIO DE OSASCO/SP 

 
Nubia Priscila dos Santos de Oliveira; Dayane Macedo Lima; Ivanilde Marques da 

Silva Rocha. 
 

Email: nuu_oliveira@hotmail.com 
 
Episiotomia significa “epision” = púbis + “tomia” = cortar, ou seja, cortar o púbis. Ela 
foi introduzida no século XVIII pelo obstetra inglês, Sir Fielding Ould em 1741, 
alegando ter benefícios para mãe e filho como a redução da probabilidade de 
lacerações perineais do terceiro grau, preservação da musculatura perineal e função 
sexual, além da redução de incontinência fecal e urinária e para o recém-nascido, 
sugere-se que possa diminuir a probabilidade de asfixia, traumatismo craniano, 
hemorragia cerebral e retardo mental. A pesquisa teve como objetivo geral registrar 
a prevalência de episiotomia nos partos vaginais assistidos em um centro de parto 
normal em uma maternidade pública do município de Osasco. O estudo é de caráter 
descritivo, documental, retrospectivo, com abordagem quantitativa, onde para coleta 
de dados, utilizamos um instrumento elaborado no Excel e Word, onde foram 
transcritos os dados coletados a partir dos livros de registro de partos de janeiro de 
2014 a dezembro de 2014, disponíveis na maternidade escolhida para o estudo. A 
pesquisa teve como resultado a prevalência de 510 (16,17%) partos com a 
episiotomia médio-lateral direita, em um total de 3154 (100%) partos normais, 
assistidos tanto por enfermeiras (os) obstetras, quanto médicos e alunos de pós-
graduação em enfermagem obstétrica. 
 
Palavras-chave: Episiotomia; Prevalência; Parto Normal. 
 
 

 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRÂNSITO 

 
Thamires Souza Santos; Cristiani Pereira da Silva; Andreza da Silva Mota; Carla 

Maria da Silva; Elisabete Venturini Talizin. 
 

Email: thami-k3@hotmail.com 
 
Acidentes de trânsito são eventos de etiologia multifatoriais potencialmente evitáveis 
e decorrentes de fatores como aumento da frota de veículos, falhas humanas e na 
legislação. O objetivo desta pesquisa foi identificar e analisar estudos sobre a 
prevenção de acidentes de trânsito em crianças/adolescentes e adultos/idosos. 
Trata-se de uma revisão bibliográfica nas bases de dados Medline, Lilacs, Scielo, 
BDENF. Foram utilizados os descritores: “acidentes de trânsito”, “óbitos por acidente 
de trânsito” e “mortalidade” no período compreendido entre 1999 a 2016. A pesquisa 
resultou em 317 artigos e após os critérios de exclusão, foram selecionados 11 
artigos. Os acidentes de trânsito acometem todas as faixas etárias, sendo que em 
crianças e adolescentes entre 0 a 14 anos, o veículo frequentemente envolvido é a 
bicicleta; nos adolescentes de 15 a 19 anos, a motocicleta é a principal responsável 
pelo elevado número de mortos e feridos; nos idosos entre 60 e 90 anos os 
acidentes de trânsito geralmente resultam em óbito, estando estes em sua maioria 
na condição de pedestres. Os acidentes de trânsito envolvendo homens jovens são 
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a grande maioria, sendo que os principais veículos envolvidos são os automóveis. 
Algumas medidas de prevenção são: educação para o trânsito, especialmente na 
população infanto-juvenil; sinalização no trânsito; uso de dispositivos de segurança; 
medidas urbanísticas e legislativas. Conclui-se que os acidentes de trânsito 
representam um grave problema de saúde pública, e que medidas preventivas 
devem ser criadas para diminuir as altas taxas de morbimortalidade no Brasil e no 
mundo. 
 
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito; Prevenção; Mortalidade. 
 
 
 

PREVENÇÃO DE ACIDENTES DOMÉSTICOS COM CRIANÇAS, ADULTOS E 
IDOSOS. 

 
Nataly Macedo Martins; Bruna Rafaela Santos de Queiroz; Larissa Govea Eugenio; 

Maria das Graças Ferreira; Valdinéia Souza Barbosa; Vivian Yuka Chino. 
 

Email: nahmartins.s2@hotmail.com 
 
Acidentes domésticos são eventos que ocorrem corriqueiramente comprometendo 
crianças, adolescentes, adultos e idosos. Acontecem principalmente no local em que 
habitamos ou em seus arredores. Diante deste contexto, o objetivo desse trabalho 
foi identificar e descrever os principais acidentes ocorridos no ambiente domésticos 
e as principais medidas para preveni-los. Foram realizadas buscas nas bases de 
dados LILACS, Scielo, Biblioteca virtual da Saúde (BVS) utilizando-se as seguintes 
Palavras-chave: “Acidentes”, “Idosos”, “Criança”, “Adultos”, “Prevenção” e “Acidente 
Doméstico” nos meses de agosto e setembro de 2016. Obteve-se o resultado de 33 
artigos, sendo 10 selecionados e 23 excluídos por não se encaixarem no tema 
proposto. Todas as faixas etárias estão sujeitas ao acidente doméstico assim, os 
fatores mais frequentes relacionados ao acidente doméstico são: a dimensão dos 
espaços domésticos, iluminação deficiente, móveis e tomadas desprotegidas. Após 
a análise dos artigos observou-se que os acidentes domésticos mais comuns são: 
quedas seguidas pelas queimaduras, sendo as crianças e os idosos os grupos mais 
vulneráveis. Os acidentes no ambiente doméstico aumentam índices de lesões, 
invalidez e mortalidade, principalmente entre crianças e idosos mesmo diante da 
presença de um responsável. Apesar de serem riscos comuns, os acidentes podem 
ser evitados através de medidas simples que vão desde ações como boa 
organização, até educação sobre as consequências e prevenção dos acidentes 
domésticos. 
 
Palavras-chave: Acidentes; Idosos; Criança; Adultos; Prevenção; Acidente 
Doméstico. 
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PROMOÇÃO DA SAÚDE DURANTE O PROCESSO DE MATERNIDADE E 
PATERNIDADE 

 
Letícia de Mello Silva; Ana Carolina Grunow Colaço; Émely da Silva Viana; Kamila 
Marcello de Carvalho; Maria Elena Vidal dos Santos Durans; Oswalcir Almeida de 

Azevedo. 
 

Email: leticiamello12@hotmail.com 
 
A notícia da gravidez causa um impacto inicial para o casal e representa uma nova 
fase de vida, tanto para a mãe quanto para o pai. É um período de transição para a 
maturidade e um evento complexo, de mudanças significativas. Sendo assim, o 
planejamento familiar e grupos de educação e apoio são métodos que proporcionam 
o auxílio - não somente para as mães, mas também para os pais – proporcionando 
uma oportunidade de avaliar seus valores, suas tradições e crenças. Este trabalho 
teve como enfoque compreender a fase de transição para a paternidade e 
maternidade saudável, investigando as expectativas e sentimentos dos pais durante 
a gestação, bem como suas experiências depois do nascimento da criança e seu 
desenvolvimento. Foi feita uma revisão de literatura na base de dados LILACS, com 
as palavras-chave gravidez, paternidade e saúde, no período de 24 e 25/10/2016. A 
busca resultou no levantamento de 154 artigos dos quais 4 foram selecionados 
pelos critérios propostos. Foram excluídos os artigos de língua inglesa e espanhola 
e artigos que não abordavam o tema central desejado. Os autores destacaram que a 
maternidade e a paternidade requerem atenção especial, pois acarretam mudanças 
nos sujeitos, decorrentes de eventos complexos na vida dos indivíduos. A interação 
entre todos os membros da família nesse novo processo contribuirá para o 
crescimento saudável e o fortalecimento de vínculos familiares entre os pais e a 
criança, contribuindo para a formação de um ser completo e saudável. 
 
Palavras-chave: Gravidez; Paternidade; Saúde 
 
 
 
 

PROMOÇÃO DA SEXUALIDADE SAUDÁVEL NO ADOLESCENTE: REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

 
Ana Cristina Dias Diniz; Ingrid Silva Barbosa; Jéssica Bioni dos Santos Ferreira; 

Jéssica Hernandes Klein; Ulisses Bruno Saporito Furtado; Ivanilde Marques da Silva 
Rocha. 

 
Email: anacddiniz@hotmail.com 

 
O início da atividade sexual entre os adolescentes tem ocorrido de forma precoce 
devido vários fatores significativos, sendo o principal fator encontrado a falta de 
instrução oferecida por parte da escola e da família. Este trabalho teve por objetivo 
verificar os principais fatores que influenciam a sexualidade saudável nos 
adolescentes. A busca de dados foi realizada através da base de dados LILACS 
durante os meses de setembro e outubro de 2016, utilizando os descritores: 
sexualidade; adolescentes; promoção da saúde. Foram excluídos os artigos de 
outros idiomas a não ser o português. Foram encontrados 5 artigos, sendo 
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selecionados 4. Existe uma necessidade de melhorar a orientação no ambiente 
escolar e familiar, realizando projetos, palestras aos alunos e aos pais, oficinas 
dinâmicas e materiais didáticos, capacitando os docentes que estão ligados 
diretamente ao aprendizado dos adolescentes. Conclui-se que os fatores 
socioeconômicos, acessibilidade, educação em saúde e escolaridade são aspectos 
importantes para um desenvolvimento saudável da sexualidade do adolescente. A 
falta de informação e de espaço para o adolescente expor suas dúvidas gera uma 
sociedade desinformada, que não tem conhecimento de seu próprio corpo e de 
como cuidar dele, que futuramente irá afetar o autocuidado dessa população, 
aumentando a prevalência de DSTs na comunidade. 
 
Palavras-chave: Sexualidade; Adolescentes; Promoção da Saúde. 
 
 
 

PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA OBESIDADE 
 

Symara Alves Volpato; Daiane Anacleto Miranda; Felipe Francisco Ferreira; Lidiane 
Gomes de Souza Conrado; Rayanne Miranda Almeida dos Santos; Vivian Yuka 

Chino. 
 

Email: symara.volpato@hotmail.com 
 
A obesidade é a doença não transmissível que mais vem crescendo nos últimos 
dias, principalmente entre as crianças e os adolescentes. Infelizmente, não existe 
um tratamento especifico para essa doença, por isso, faz-se necessário que a 
promoção e a prevenção da obesidade sejam o foco principal deste e de vários 
estudos. O objetivo deste estudo é identificar e descrever os principais fatores de 
risco e as principais formas para promoção e prevenção da obesidade. Foi realizada 
uma busca nas bases de dados LILACS e Scielo, com os seguintes descritores: 
“Prevenção”, “Promoção” e “Obesidade”, no mês de agosto de 2016. A busca 
resultou em 18.231 e, após os critérios de inclusão e exclusão, restaram 5 artigos 
científicos relacionados ao tema deste trabalho. Os maiores fatores de risco para o 
aumento da obesidade são: alimentação inadequada, o sedentarismo e a carga 
genética. O grupo etário mais estudado foi o infantil e adolescente, pois é nessa fase 
que as medidas de promoção e prevenção da obesidade geram maiores efeitos. Nos 
grupos de adultos, mulheres e idosos, a prevenção também pode ser aplicada, 
porém, devido a um quadro mais avançado da doença, são aplicadas medidas de 
tratamento para os problemas comórbidos à obesidade. Portanto, faz-se necessária 
a implantação de medidas para a prevenção da obesidade infantil como a 
implementação de uma alimentação saudável e prática de exercícios físicos, 
podendo ainda associar medidas educativas como forma de promoção e prevenção 
da doença. Essas medidas devem começar pelos os pais, dentro das próprias casas 
e também pelas escolas. Assim, sendo os adultos os maiores influenciadores das 
crianças, ele deve estar ciente de que é seu dever ajudar no processo de promoção 
e prevenção à saúde para uma sociedade mais saudável. 
 
Palavras-chave: Promoção; Prevenção; Obesidade. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: MÓDULO DE INTERAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO/CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA COM ACADÊMICOS DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 
 

John Lennon Fernandes Carlos; Leia Araujo Bonfim; Monica Ribeiro da Costa; Yuri 
Robert de Carvalho; Renata Cristina Schmidt Santos; Eunice Barros Ferreira 

Bertoso. 
 

Email: johnlennonfernandes22@hotmail.com 
 
A promoção da saúde é uma estratégia para enfrentar os múltiplos problemas de 
saúde que afetam as pessoas e a educação em saúde é uma ferramenta utilizada 
para alcançar esta meta. Capacitar os acadêmicos de enfermagem a executarem 
ações de educação em saúde relacionadas à promoção da saúde. Trata-se de um 
relato de experiência de um projeto ocorrido no primeiro semestre de 2016, durante 
o módulo de Interação Ensino e Serviço e Capacitação Pedagógica do 3° semestre 
do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP). Foi realizada a capacitação teórica-prática de 54 acadêmicos de 
enfermagem, para a realização de um Circuito de Vida Saudável, contemplando os 
Oito Remédios Naturais: luz solar, temperança, ar puro, nutrição, atividade física, 
água, descanso e confiança em Deus. Foi acrescentando ao circuito uma oficina 
sobre o ZIKA VÍRUS. Além disso, os acadêmicos realizaram a produção de um 
portfólio reflexivo sobre a prática pedagógica. Esse circuito foi realizado em três 
etapas. Sendo a primeira com 75 funcionários da fabrica Superbom e as outras duas 
com 120 servidores públicos do Município de São Paulo. Além de palestras foram 
realizados os procedimentos: aferição da pressão arterial, medidas antropométricas 
e circunferência abdominal, cálculo do Índice de Massa Corpórea, medida do fluxo 
expiratório, glicemia capilar, teste de degraus, massagem dorsal anti-estresse e 
teste da idade biológica. E a construção da mosquitérica armadilha para o mosquito 
da dengue. Foi notável a preocupação dos futuros enfermeiros em fazer a diferença 
como educadores em saúde, minimizando o distanciamento existente entre teoria e 
prática. Também contribuiu para sensibilizar funcionários da Superbom e os 
servidores públicos do Município de São Paulo a adotarem um estilo de vida 
saudável. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde, Promoção da Saúde, Estilo de Vida. 
 
 

 
RESULTADOS MATERNOS E FETAIS APÓS SULFATAÇÃO 

 
Raphael Mesquita da Costa; Geumhyeon Ma; Vivian Inácio Zorzim. 

 
Email: rapha.costa@hotmail.com 

 
Este estudo buscou averiguar os resultados maternos e fetais após aplicação de 
sulfato de magnésio, de casos atendidos em um hospital municipal de Itapecerica da 
Serra, SP. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo e exploratório 
com coleta de dados feitos por meio de consulta aos dados de 11 prontuários 
maternos e fetais que receberam sulfato de magnésio durante o parto entre os anos 
de 2012 a 2015. A análise dos resultados foi baseada na literatura científica 
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encontrada em bancos de dados. Dentre as gestantes sulfatadas, 54,54% eram 
jovens com idade &#8804; 20 anos, 63,63% primigestas; realizado parto cesárea em 
81,81% dos casos, sendo utilizada anestesia geral, 77,77%; 45,45% apresentaram 
convulsão, sendo que 40% tiveram &#8805; 3 episódios convulsivos. 54,54% das 
participantes ficaram internadas durante 2 a 4 dias. Apenas quatro mulheres, 
36,36%, apresentaram sinais e sintomas durante sulfatação, destas, 100% tiveram 
cefaleia. Sete gestantes, 63,63%, mantiveram sulfato de magnésio no puerpério, 
sendo que 71,42% mantiveram o sulfato por 24 horas após o parto. Oito mulheres 
apresentaram morbidades, sendo cinco tiveram hipertensão e três desenvolveram 
eclampsia. Dos 11 recém-nascidos (RN), quatro, 36,36%, tiveram Apgar entre 4 a 6 
no primeiro minuto de vida, contudo, no quinto minuto de vida 100% dos RN tiveram 
Apgar 8 a 10. Seis (54,54%), foram para UTI Neonatal; cinco (45,45%), ficaram 
internados entre 2 a 4 dias, cinco neonatos, (45,45%), apresentaram morbidades, 
sendo que três (60%), foram prematuros e três (60%), dos cinco, apresentaram 
desconforto respiratório. Não houve morte perinatal, e apenas um neonato, 9,09%, 
teve intoxicação por sulfato de magnésio. O uso de sulfato de magnésio em 
gestantes com pré-eclâmpsia e/ou eclampsia é altamente indicado, pois os efeitos 
adversos são baixos não comprometendo a saúde materna e/ou fetal. 
 
Palavras-chave: Sulfato de Magnésio; Pré-eclâmpsia; Eclampsia. 
 
 
 

USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA ADOLESCÊNCIA 
 

Naiara Gonçalves Jansen; Elizângela Andrade da Silva; Andressa Almeida 
Gonçalves; Alana Gabriele de Santana de Paulo; Thaynara Jurich da Silva; Natália 

Cristina de Oliveira Vargas e Silva. 
 

Email: nayara.jansen@hotmail.com 
 
O uso abusivo e dependência de álcool, crack e outras drogas é considerado um 
grave problema de saúde pública na sociedade contemporânea. O objetivo deste 
trabalho foi identificar no ambiente familiar e na sociedade possíveis aspectos de 
risco associados à substâncias como álcool e drogas em crianças e adolescentes. 
Foi realizada uma revisão bibliográfica nas bases de dados Scielo e PubMed, a 
partir dos seguintes descritores: tratamento, álcool, drogas e adolescentes. A busca 
resultou em 143 artigos. Destes, 130 foram excluídos após a aplicação dos critérios 
de exclusão. Assim, este trabalho baseou-se em 13 artigos. O uso ilegal dessas 
substâncias é prejudicial ao indivíduo, especialmente na infância e adolescência, 
pois pode alterar as funções, as sensações, o humor e o comportamento. Em 
relação ao grupo familiar, na maioria dos casos, peculiaridades disfuncionais estão 
presentes nos casos de uso de álcool de drogas. Conflitos, pouca proximidade entre 
os membros, falta de hierarquia e pais que são exemplos negativos exercem 
influência nas crianças e adolescentes. Outros possíveis aspectos de risco 
associados ao consumo de álcool e drogas são acidentes, suicídios, violência, 
gravidez não planejada e transmissão de doenças por via sexual e endovenosa, nos 
casos das drogas injetáveis. 
 
Palavras-chave: Tratamento; Drogas; Álcool; Adolescente. 
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CONSTRUINDO UM DRONE ACADÊMICO 
 

Vitor Vilela da Cruz; Luiz Gustavo; Nickolas Alves Scalabrin; Eder 
Pongeti; Nicolas Cruz Santana; Laercio Martins Carpes. 

 
Email: vitor.vilela.mario@gmail.com 

 
Um drone é um veículo aéreo não tripulado e controlado remotamente. Geralmente 
possuem formatos e tamanhos que podem variar de 5 cm até mais de 100 cm de 
diâmetro, capazes de realizar diversas tarefas, podendo carregar encomendas, 
realizar inspeção e até registrar e processar dados com uma câmera, sendo 
utilizados em guerras, corporações ou como brinquedos. Para o nosso caso, 
utilizaremos o modelo de quadricóptero, por ter uma melhor estabilidade e custo-
benefício, com 25 cm de tamanho. O usuário será capaz de controlar o drone 
remotamente, utilizando um controle e receptor wireless ou via Wi-Fi através de 
dispositivos móveis, com sinal potente suficiente para uma distância razoável. Em 
caso de perda de sinal, o drone precisa ter autonomia para se autoguiar até que o 
sinal seja reestabelecido. O grande desafio é além de manter todos os componentes 
em funcionamento, incluir uma bateria leve, porém potente suficiente para manter o 
drone em voo por pelo menos 15 minutos. Considerando os propósitos acadêmicos 
para esse projeto, a ideia é permitir que o drone fosse utilizado em todas as áreas 
acadêmicas além da Computação que podem se beneficiar através dele. Algumas 
aplicações incluem: Utilização da Inteligência Artificial para identificar e inspecionar 
pessoas, animais, plantas, insetos, objetos até ameaças de doenças e mapeamento 
de áreas e coleta de dados como temperatura, umidade, relevo, etc. Esse projeto 
tem como objetivo acadêmico adquirir domínio sob o campo da eletrônica, 
aerodinâmica e dos componentes necessários para construir o quadricóptero, além 
de oferecer novos conhecimentos a outros estudantes que podem se beneficiar com 
a utilização desse drone. 
 
Palavras-chave: Drone; Quadricóptero; Inteligência Artificial. 
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AS ALTERAÇÕES RESPIRATÓRIAS DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL 
 

Tammily Gabriela Bezerra Rosa; Benilson Silva; Edinael Alves; Anderline de Lemos 
Soares; Solange Convento. 

 
Email: tammily_gabriela@hotmail.com 

 
No período da gestação, há alterações significativas na respiração da gestante por 
haver menos espaço na região abdominal pela existência do feto. O presente estudo 
teve como objetivo analisar e descrever as alterações durante o terceiro ao oitavo 
mês de gestação. O método usado foi a revisão de artigos dos bancos de dados 
Sciello e PubMed entre o período de 2001 á 2015, usando os descritores de busca 
fisioterapia, gestantes, respiração. O sistema respiratório representa o melhor 
exemplo de adaptação seletiva do sistema durante a gravidez. As mudanças 
mecânicas e bioquímicas interagem e afetam a função respiratória. O útero em 
crescimento modifica a posição de repouso do diafragma e a configuração do tórax. 
Foram selecionadas dez mulheres entre o terceiro e o oitavo mês de gestação, 
confirmadas pela data da última menstruação, com idade variando entre 20 a 34 
anos, foram usados critérios para classificação de índice de massa corpórea abaixo 
de 40 kg/m2 e sem histórico de doença pulmonar. Para o teste foi usado a 
espirometria. Foi concluído que apesar do sistema respiratório apresentar alterações 
fisiológicas e mecânicas durante a gestação, verificou-se que não há implicações 
significativas nos valores da força da musculatura respiratória inspiratória e 
expiratória. 
 
Palavras-chave: Gestação; Fisioterapia; Respiração 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA DENSIDADE MINERAL ÓSSEA EM PACIENTES QUE USAM 
HIPOGLIGEMIANTES, COMPARATIVAMENTE À INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS. 

 
Mayara Teixeira Ferreira; Caio Müller da Silva Arruda; Claudia Kumpel; Elias Ferreira 

Porto. 
 

Email: may.tferreira@yahoo.com 
 
Introdução: a população idosa vem crescendo acentuadamente nos países 
desenvolvidos relacionados ao aumento na expectativa de vida. Com isto eleva a 
ocorrência de doenças relacionadas ao envelhecimento. Entre essas doenças 
destaca-se a Osteoporose, a Diabetes Mellitus. Entretanto não se sabe os efeitos 
dos medicamentos usados de forma prolongada para controlar a Diabetes sobre a 
densidade mineral óssea. Objetivo: avaliar de forma comparativa a densidade 
mineral óssea em pacientes com Diabetes tipo II e indivíduos saudáveis. Métodos: 
foram avaliados 80 pacientes distribuídos em dois grupos: O Grupo I foi formado por 
40 pacientes saudáveis (Controle). O Grupo II com 40 pacientes que tem diagnóstico 
clínico de Diabetes Mellitus tipo 2 segundo os critérios da Sociedade Brasileira de 
Diabetes e fazem uso de hipoglicemiante. Todos esses pacientes apresentaram os 
seus exames de densitometria óssea para avaliação da densidade mineral óssea e 
responderam 3 questionários. Resultados: foram avaliados 80 indivíduos, a média 
de idade de 61,4±9,6 com IMC médio de 26,7±4,5. Houve maior proporção de 
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indivíduos não diabéticos que declararam que sua saúde é melhor do que indivíduos 
de sua mesma idade em relação aos indivíduos diabéticos. Assim como houve maior 
proporção entre os diabéticos em dizer que sua saúde atualmente está pior do que 
um ano atrás. Também foi visto que entre o grupo de indivíduos diabéticos tinha 
maior proporção de indivíduos fisicamente ativos. 55,5 % dos indivíduos com 
diabetes tinham Osteopenia ou Osteoporose, e para o grupo não diabético foi de 
48%. Avaliado o risco para Osteopenia e Osteoporose entre indivíduos diabéticos e 
controle foi visto que embora o Risco seja OR 1.4 vezes maior para os pacientes 
com Diabetes. Conclusão: a densidade mineral óssea é semelhante entre 
indivíduos com Diabetes e indivíduos saudáveis, entretanto há maior proporção de 
Osteopenia e Osteoporose entre indivíduos com Diabetes. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Osteoporose; Qualidade de Vida. 
 
 
 
BENEFÍCIOS DO PILATES NO PROMOÇÃO DO BEM ESTAR FÍSICO E MENTAL 
DE PROFESSORES - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PROJETO DE EXTENSÃO 

 
Riza Rute de Oliveira; Graziele Batista Pereira; Riza Rute de Oliveira. 

 
Email: riza_rute1@yahoo.com.br 

 
Introdução: vida professor é repleta de agressões ao corpo e mente. Ficar sentado 
para preparar aulas, corrigir provas, estudar, escrever na lousa, lidar com alunos, 
dar conta das burocracias relacionadas ao ensino podem favorecer surgimento de 
diversas dores no corpo, e também transtornos emocionais. O tempo livre costuma 
ser escasso e gasto em se alimentar, deslocar ou descansar. Pensando na saúde do 
professor foi criada um grupo de exercícios, por meio do Pilates Solo, dentro do 
ambiente de trabalho. Objetivos: incentivar a prática de exercício físico dentro do 
ambiente de trabalho, para promoção de bem-estar físico e mental. Metodologia: 
poderiam frequentar ao Pilates Solo professores e funcionários do UNASP com 
disponibilidade para comparecer ao programa de atividade física em grupo, 
supervisionada, gratuita, de livre demanda, realizada na Policlínica Universitária do 
UNASP, duas vezes por semana, com sessões uma hora de duração. Foi praticado 
exercícios globais de mobilidade, alongamento, fortalecimento, equilíbrio e 
relaxamento sem foco em tratamento de doenças. Caso houvesse, eram orientados 
a respeitar os limites de seu corpo ou não realizar alguns exercícios sugeridos. 
Resultados: “Quando faço Pilates fico super ligado para dar seis aulas sem me 
sentir cansado”; “Eu tenho fibromialgia e estou me sentindo muito melhor, se eu 
faltar piora; “Fico dolorida, mas estou me sentindo mais disposta, com melhor 
postura e magra”. Em paralelo, lamentavam os poucos horários e o excesso de 
compromissos ou reuniões que não permitiam comparecer. Do ponto de vista 
cinesioterapeutico, desenvolveram melhor alongamento, equilíbrio, postura, controle 
e domínio do corpo, além da visível disposição e bom humor. Conclusão: pilates 
Solo no ambiente de trabalho traz benefícios como: alívio de dores, melhor postura, 
disposição, raciocínio claro, bom humor e quem sabe menos absenteísmos e melhor 
desempenho pedagógico. Um pequeno ato que reflete toda estrutura que compõe a 
vida acadêmica. 
 
Palavras-chave: Professor; Pilates; Exercício Físico. 
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EFEITOS DO MÉTODO WATER PILATES SOBRE O EQUILÍBRIO CORPORAL 
EM IDOSOS. FOLOW 180 DIAS 

 
Daniela Andrade Teles; Geisa de S. Campos Bacelar; Elias Porto; 

Claudia Kümpel.  
 

Email: teles_dany@hotmail.com 
 

Introdução: O envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida é 
tendência mundial. Estudos apresentam que quanto maior a idade maior o risco de 
queda. Um tratamento é treinar o equilíbrio postural através do Método Water Pilates 
(MWP). Objetivo: Avaliar os efeitos do MWP sobre o equilíbrio corporal de idosos. 
Método: Estudo prospectivo. 16 pacientes idosos realizaram os testes Dynamic Gait 
index (DGI), Teste Time UP and GO (TUG), Teste de Alcance Funcional (TAF), o 
impacto da tontura na vida diária por meio do Questionário Dizziness Handicap 
Inventory (DHI) e o equilíbrio dinâmico e estático foi visto pelo aparelho Nintendo 
Wii®. Foram realizadas vinte sessões de MWP duas vezes/semana. Os indivíduos 
foram avaliados após o tratamento e após 180 dias. Resultado: A idade média de 
64,5±4,6. O TUG inicialmente de 14,8±1,6, pós intervenção houve redução do tempo 
para 10,4±1,3 segundos. Não foi mantida após 180 dias. O DGI inicial de 16,3±4,1 
pontos, aumentou para 21,2±2,6 pós intervenção. Houve redução para 17,1±4,1 no 
seguimento. A pontuação média inicial do equilíbrio dinâmico de 12,5±4,7, 
progredindo para 22,3±10,9 e 20,7±9,9 (p=0,003) pós intervenção e 180 dias 
respectivamente. DHI obteve pontuação de 25,5±24,2 com melhora pós intervenção 
para 16,2±20,8 e piora após 180 dias 26,6±23,4. Na do TAF constatou-se na pré-
avaliação a média de 20,6±7,1cm, evoluindo para 27,1±6,2 (p<0,0001) e 24,5±6,7 
nas avaliações seguintes. Na avaliação estática apresentou distribuição corporal 
pré-avaliação de membro inferior esquerdo (MIE) com a média percentual de 
48,9±3,4 e membro inferior direito (MID) 51,0±3,4, sendo que pós-intervenção os 
valores foram progrediram para 49,7±6,6 MIE e média de 50,2±6,6 de MID. 
Conclusão: O MWP é capaz de promover o equilíbrio corporal do idoso, porém 
quando os pacientes passam um período de 180 dias sem intervenção, eles não 
mantêm os resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: Water Pilates; Equilíbrio do Idoso; Fisioterapia Aquática. 
 

 
 
EXPOSIÇÃO: PROJETO - CONHECENDO AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS 

INFERIORES – RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

Alana Priscila Moreira Nascimento; Abrahão Augusto Joviniano Quadros; Jacira 
Rodrigues de Almeida; Poliani de Oliveira; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Fausto 

Leandro Candido. 
 

Email: fausto.candido@ucb.org.br 
 
A integração entre a Universidade e a comunidade tem ganhado destaque e torna-
se parte indissociável do processo de aprendizagem dos estudantes através dos 
contatos destes, que apresenta conceitos técnicos-científicos à população leiga. 
Usuários de parques, especialmente os que realizam caminhadas e corridas podem 
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se beneficiar de informações a respeito da estrutura articular e então prevenção de 
lesão das mesmas. Apresentar as articulações dos membros inferiores aos usuários 
do Parque Santo Dias e orientá-los a respeito de prevenção de lesão articular ao 
realizarem atividade física. Os estudantes fizeram uma preparação com uma visita 
ao Museu de Veterinária da USP e no laboratório de Anatomia do UNASP. A 
comunidade foi convidada através e cartazes no Parque Santo Dias e em 
lanchonetes da Cohab Adventista. Estudantes do curso de fisioterapia dos primeiros 
e últimos semestres foram ao parque com peças anatômicas sintéticas de quadril e 
joelho e fizeram a apresentação aos usuários. Dezenas de usuários (especialmente 
os que realizavam caminhada e corrida) receberam informações sobre as 
articulações, puderam manipular as peças e tirarem dúvidas que houvessem. Os 
estudantes relataram satisfação e consolidação dos seus conhecimentos ao 
realizarem a demonstração. Estudantes e comunidade tem benefícios ao se 
encontrarem. As informações referentes às articulações trás reconhecimento do 
próprio corpo e cuidados básicos a serem tomados. 
 
Palavras-chave: Exposição, Articulação, Extensão. 
 
 
 

IMPACTO DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA NA AUTOIMAGEM E 
RELACIONAMENTOS AFETIVOS DAS MULHERES 

 
Graziele Batista Pereira; Alice Madalena Silva Martins Gomes; Riza 

Rute de Oliveira. 
 

Email: grazi_bp20@hotmail.com 
 

Introdução: o tratamento do câncer de mama traz transtornos físicos e emocionais 
que podem refletir na autoimagem e nos relacionamentos afetivos das mulheres 
devido às mastectomias, radioterapias, quimioterapias, hormioterapias ou 
imunoterapias. Numa tentativa de minimizar esses transtornos, as mulheres podem 
optar por reconstruir a mama imediatamente à mastectomia. Objetivos: avaliar o 
impacto do tratamento de câncer da mama na imagem corporal e relacionamento da 
mulher mastectomizadas, sem ou com reconstrução mamária imediato. 
Metodologia: estudo transversal, parte segmentada de um estudo prospectivo 
realizado no Hospital da Mulher Dr. Jose Aristodemo Pinotti - Centro de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher – CAISM/UNICAMP, Campinas - São Paulo, Brasil, entre 
agosto de 2007 a dezembro de 2008. Após um ano ou mais de tratamento cirúrgico 
88 mulheres responderam ao questionário de satisfação de relacionamentos e 
autoimagem. Elas foram subdivididas em 2 grupos, 50 no grupo de mulheres 
submetidas a mastectomia associada a reconstrução imediata da mama (M+RI) e 38 
no grupo de mulheres submetidas a mastectomia exclusiva, ou seja, sem 
reconstrução mamária (M). Resultados: quase 56% das mulheres operadas foram 
submetidas à reconstrução mamária imediata e mais de 70% delas eram casadas e 
sexualmente ativas. De 36 a 48% referem impacto negativo na imagem corporal, na 
forma de se vestir e no uso de roupas de banho. De forma geral, ambos grupos 
mostraram piora no relacionamento afetivo e sexual (p=0,04 e p=0,0003, 
respectivamente), mas melhorias nos relacionamentos fraternais (p=0,014). 
Conclusão: o tratamento do câncer de mama trouxe impacto negativo na imagem 
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corporal no relacionamento afetivo com marido e na sexualidade dessas mulheres. 
Por outro lado, a mulher parece criar maior vínculo com demais familiares e amigos. 
 
Palavras-chave: Irmãs. 
 
 
 

INFLUÊNCIA DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A NO TRATAMENTO DA 
ESPASTICIDADE DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL 

 
Kelly Serafim Cardoso; Elidiana Monteiro Aquino Matsunaga; Marília Pereira dos 
Santos; Pamela Leonardo da Silva Zambrano; Rodrigo Luciano da Silva; Natália 

Cristina de Oliveira Vargas e Silva. 
 

Email: kellyserafim9@gmail.com 
 
A paralisia cerebral (PC), também conhecida como encefalopatia crônica não 
progressiva da infância, pode ser definida como um distúrbio crônico da postura e 
dos movimentos. O objetivo desse estudo foi avaliar, por meio de revisão de 
literatura, os efeitos da toxina botulínica tipo A na espasticidade de crianças com PC. 
Foi realizada busca na base de dados Bireme, no mês de outubro de 2016. A busca 
com o descritor “paralisia cerebral” resultou em 35.719 artigos, destes 35.706 foram 
excluídos por não estarem no idioma português ou por não tratarem do uso da 
toxina botulínica tipo A. Dos 13 artigos restantes, 5 foram descartados por não terem 
estudado crianças, e 2 por estarem repetidos. Assim, esta revisão foi composta por 
6 artigos. Os estudos evidenciam que a toxina tem demonstrado ótimos efeitos 
terapêuticos na reabilitação de crianças acometidas por espasticidade e, quando 
associada a outros tratamentos (como por exemplo a fisioterapia) pode beneficiar 
ainda mais o paciente com PC, trazendo benefícios como a melhoria da amplitude 
de movimento e do tônus muscular, das habilidades funcionais e da qualidade de 
vida. Há relatos também de melhoria no alinhamento ocular de crianças com 
estrabismo. Os estudos com toxina botulínica tipo A para tratamento de crianças 
com PC relatam discretos efeitos colaterais e inúmeros benefícios em relacionados à 
redução da espasticidade. A literatura nesta área ainda é escassa, portanto, mais 
estudos se fazem necessários para que sejam confirmadas a segurança e a eficácia 
deste tipo de tratamento. 
 
Palavras-chave: Paralisia Cerebral, Criança, Espasticidade. 
 
 
 

INTERVENÇÕES DA FISIOTERAPIA NA DISTROFIA MUSCULAR DE 
DUCHENNE 

 
Hildemar Minoru Shirata; Hulda Cecília Bento; Adiulde Quibuba Zambeça; Natália 

Cristina de Oliveira Vargas e Silva. 
 

Email: hildemar.shirata@gmail.com 
 
A distrofia muscular de Duchenne (DMD) consiste em um distúrbio neuromuscular 
genético de herança autossômica recessiva, ligado ao cromossomo X incurável e 
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progressivo. Essa mutação ocorre no gene que forma a proteína distrofina. Sem esta 
proteína ocorre instabilidade estrutural muscular, resultando em progressiva perda 
de massa e força muscular. O papel do profissional Fisioterapeuta diante desse 
agravo ainda se encontra muito segmentado, com opiniões e conduta bastante 
controversas. O propósito deste artigo foi, através de uma revisão bibliográfica, 
relatar as intervenções fisioterapêuticas nas funções respiratórias e motoras da 
DMD. Foi realizada busca nas bases de dados da Scielo e Pubmed sem limite de 
tempo, com os seguintes descritores: “distrofia muscular de Duchenne”, “Duchenne 
muscular dystrophy”, “fisioterapia”, “physiotherapy”, “reabilitação” e “rehabilitation”. A 
busca, realizada no mês de outubro de 2016, resultou em 92 publicações na base de 
dado da Scielo e 131 na Pubmed. Destas, algumas foram excluídas pelos seguintes 
motivos: publicações sem texto completo disponível (n=95), idioma diferente do 
Português ou inglês (n=30) e não relacionados ao tema escolhido (n= 87). Este 
estudo foi então composto pelos 11 artigos restantes. As referências pesquisadas 
sugerem que é possível a manutenção da força e da resistência muscular, bem 
como das funções motora e respiratória, desde que a terapia utilizada não fadigue a 
musculatura. As terapias mais eficientes são aquelas que se utilizam de escalas de 
avaliação de esforço nas sessões. Conclui-se que a fisioterapia é fundamental na 
manutenção da força e da resistência muscular, e sua eficiência pode ser 
aumentada pelo uso de avaliações de esforço. 
 
Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne; Fisioterapia; Reabilitação.   
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A PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO PARA DOENÇAS CRONICAS NÃO 
TRANSMISSÍVEIS (DCNT) 

 
Brenda Hehnke; Ana Rubia Vieira de Sousa; Andreza Da Silva Galera; Ricardo 

Augusto Santos da Silva; Hingrid Rocha Araújo; Márcia Maria Hernandes de Abreu 
de Oliveira Salgueiro. 

 
Email: brendahehnke@hotmail.com 

 
As doenças crônicas não transmissíveis são hoje um dos maiores problemas de 
saúde pública. Existem inúmeros fatores de risco que podem desencadear essas 
doenças, dentre eles estão: tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, 
excesso de peso, obesidade, alimentação inadequada, inatividade física, dentre 
outros. O objetivo deste trabalho foi analisar a prevalência dos fatores de risco para 
doenças crônicas não transmissíveis. Foi feita busca na base de dados biblioteca 
virtual em saúde, utilizando como descritor: doenças crônicas não transmissíveis. 
Foram incluídos os seguintes filtros: Base de dados Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde, assunto principal doença crônica e fatores de risco, 
país Brasil, idioma português, anos escolhidos 2011-2015. A busca resultou em 35 
artigos, dentre eles 2 foram selecionados entre os anos de 2011 a 2012, o restante 
foi eliminado por não conter dados estatísticos ou por não contemplar a temática 
abordada. Os resultados obtidos mostraram que a prevalência dos fatores de risco 
para fumantes foi de 13,4% na faixa etária de 45 a 54 anos, alcoolismo, 17,7% entre 
jovens de 25 a 34 anos, inatividade física, 14,4% em indivíduos com 55 anos, 
excesso de peso 49,5% e obesidade 16,4%. Esses fatores se apresentam em níveis 
mais elevados nos homens, as mulheres apresentaram excesso de peso elevado, e 
pouca prática de atividade física. A prevalência dos fatores de riscos diminuiu 
comparado aos dois anos analisados, entretanto ainda devem ser consideradas 
estratégias de promoção da saúde, a fim de promover a qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: DCNT; Tabagismo; Alimentação; Alcoolismo; Atividade física; 
Fatores de risco. 
 
 
 
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 
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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 comerciais 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 a 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. 
 
Palavras-chave: Propaganda; Processados; Ultraprocessados. 
 
 
 
 

AÇÃO EDUCATIVA EM NUTRIÇÃO JUNTO A MORADORES DE UMA 
OCUPAÇÃO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Viviane Leandro Batista; Jéssica Felix da Silva; Talita Samara Venceslau Martins; 

Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro. 

 
Email: viviasher@gmail.com 

 
A insegurança alimentar está relacionada com a vulnerabilidade social e é resultado 
de uma combinação de fatores que podem produzir uma deterioração do nível de 
bem-estar de pessoas, famílias ou comunidades, conforme a exposição a 
determinados tipos de riscos. No Brasil, 22,6% das famílias experimentaram algum 
nível de insegurança alimentar. Os objetivos do trabalho foram: avaliar o estado 
nutricional da população de uma ocupação pró-moradia e orientar acerca do 
aproveitamento integral dos alimentos. Foi realizada antropometria (peso, altura e 
Índice de Massa Corpórea), sendo que a classificação ocorreu pelos parâmetros 
preconizados pela Organização Mundial da Saúde segundo cada faixa etária; além 
do desenvolvimento e distribuição de folder sobre Aproveitamento Integral dos 
Alimentos. No total, 32 pessoas foram atendidas, sendo 20 do sexo feminino e 12 do 
sexo masculino, com idade entre 1,6 anos e 59 anos. Verificou-se que o público 
infanto-juvenil estava adequado segundo os parâmetros Peso/idade, Altura/idade e 
IMC/idade. Já a população com idade superior a 19 anos, teve 6,7% indivíduos com 
baixo peso, 46,7% eutróficos e 46,6% com excesso de peso. Foi relatado por um 
participante que o caso de desnutrição foi causado por consumo excessivo de 
bebida alcoólica. Sobre a orientação, foi explicado sobre AIA (Aproveitamento 
Integral dos Alimentos) e indicado receitas nutritivas com alimentos de fácil acesso 
(banana, batata e talos de verduras) e estado nutricional. Conclui-se que o 
aproveitamento integral dos alimentos pode ser uma estratégia para o 
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desenvolvimento de hábitos saudáveis em comunidades em situação de 
insegurança alimentar e que a avaliação do estado nutricional ajuda a identificar as 
necessidades nutricionais desta população, sendo possível, estruturar outras ações 
que visem a garantia do direito humano à alimentação adequada. 
 
Palavras-chave: Insegurança Alimentar; Aproveitamento Integral do Alimento; 
Estado Nutricional. 
 
 
 

AÇÃO EDUCATIVA EM SAÚDE EM UMA ACADEMIA EM ITAPECERICA DA 
SERRA, SP 

 
Andreza da Silva Galera; Ana Rúbia Vieira de Sousa; Ricardo Augusto Santos da 

Silva; Brenda Hehnke; Hingrid Rocha Araújo; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia 
Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 
Email: andreza.galera@hotmail.com 

 
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) consistem em um grande 
problema de saúde pública, respondendo por 72% das mortes em geral. Estas 
doenças possuem fatores de risco modificáveis, como: alimentação inadequada, 
inatividade física, consumo abusivo de álcool e tabagismo. Este trabalho teve por 
objetivo: analisar o estado nutricional, avaliar o consumo alimentar e orientar o 
público alvo quanto à alimentação saudável. A ação foi desenvolvida por 
graduandos do curso de Nutrição, envolvendo as disciplinas de Educação em 
Nutrição e Interação Ensino-Serviço. Trata-se de uma ação educativa em saúde 
realizada em uma academia feminina. Os dados antropométricos coletados foram: 
peso, altura e circunferências de cintura e de quadril. O consumo alimentar foi 
avaliado pelo questionário “Como vai a sua alimentação” do Ministério da Saúde. 
Utilizou-se da roda de conversa para discutir sobre os fatores de risco para DCNT, 
apresentar os 10 passos para uma alimentação saudável e expor um painel com a 
quantidade de açúcar em alimentos industrializados. Das 15 pessoas participantes, 
14 responderam ao questionário alimentar e 13 permitiram a aferição dos dados 
antropométricos. De acordo com o índice de massa corporal: 43,1% estavam 
eutróficas, 23% com sobrepeso e 30,7% apresentavam obesidade grau I. Em 
relação a cintura/quadril: 30,7% apresentavam risco elevado para o desenvolvimento 
de doenças cardiovasculares. Sobre o questionário alimentar: 57,14% afirmaram 
comer mais de 1 fruta por dia, 14,28% relataram comer doces e embutidos todos os 
dias, 57,14% comiam 5 ou mais colheres de verduras e legumes por dia e 14,28 
trocavam refeições por lanches. Conclui-se que apesar de ser um público que 
pratica atividade física, a maior parte está acima do peso e algumas mulheres não 
seguem uma alimentação adequada, sendo necessárias mais ações de promoção à 
alimentação saudável. 
 
Palavras-chave: Doenças Crônicas Não Transmissíveis; Ação Educativa em Saúde; 
Academia. 
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ALHO: UM ALIMENTO FUNCIONAL 
 

Carla Naomi Ogawa Fujihira; Karoline Sanches Moraes; Keliane Santos Vale; Milene 
Francfort Magalhães Miranda; Thalita do Nascimento Souza Silva; Márcia Lopes 

Weber. 
 

Email: monifujihira@hotmail.com 
 
Alimento funcional é aquele que age no organismo de forma benéfica, melhorando o 
desempenho do corpo através de suas propriedades além de exercer a função 
básica de nutrir. O Alho é um bulbo da família das liláceas e da espécie Allium; 
Sativum. Muito utilizado no Brasil como condimento, tem propriedades dentre as 
quais se destacam as antimicrobianas, antineoplásicas, terapêuticas contra doenças 
cardiovasculares, imunoestimulatórias; e hipoglicemiante. Esse projeto objetivou a 
escolha de um alimento funcional e a abordagem de suas propriedades, 
componentes bioativos e ação no organismo humano de acordo com revisão 
bibliográfica sobre o tema, bem como a criação de uma receita com o alimento 
funcional. A preparação elaborada foi patê de alho com manjericão, houve 
degustação, produção da ficha técnica e análise sensorial. O alho possui diferentes 
compostos organosulfurados com potencial de bioatividade, mesmo sendo sensíveis 
a processamentos, bem como propriedades antioxidantes e/ou com atividade 
anticarcinogênica, incluindo flavonoides, selênio, vitamina A e C e 
frutooligossacarídeos. Nas células intactas a maioria dos componentes sulfurados 
não estão presentes, tornando necessário amassar, partir, cortar ou mastigar. Várias 
foram as propriedades citadas do alho sob diferentes formas de processamento, e 
em vários estudos. Observou-se efeitos adversos sobre a mucosa gastrintestinal, 
dislipidemias, efeitos antioxidantes e aumento da imunidade, efeitos 
anticancerígenos e propriedades hipoglicêmicas. O principal composto alil sulfurado 
presente no alho esmagado ou cortado é a alicina. Esta é facilmente convertida a 
polissulfetos lipossolúveis. O tipo de composto formado depende da temperatura e 
da polaridade do meio. No campo da Nutrição é de suma importância incentivar o 
consumo de condimentos naturais, como o Alho, para que se aproveite suas 
propriedades e sejam evitados os malefícios dos condimentos industrializados. 
 
Palavras-chave: Alho; Alimento Funcional; Propriedades. 
 
 
 

ALIMENTO FUNCIONAL - BOLO DE AVEIA 
 

Josiane Aparecida Pavanello; Sueli Rodrigues de Oliveira Rocha; Maria de Lourdes 
Silva Galdino; Marcia lopes weber. 

 
Email: josiane.pava04@gmail.com 

 
Na década de 80 pesquisas apoiadas pelo governo japonês, mostraram que alguns 
alimentos apresentam propriedades influentes nas funções fisiológicas humanas. 
Além de satisfazerem as necessidades nutricionais básicas, tinham efeitos 
benéficos. Estudos científicos foram realizados com intuito de comprovar a atuação 
desses alimentos e logo os alimentos funcionais começaram a fazer parte de uma 
nova concepção alimentar, uma vez que apresentavam um baixo teor de gorduras 
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saturadas e fibras solúveis. Ter hábitos saudáveis através da alimentação 
equilibrada, reduz o risco de doenças e ajuda a ter mais longevidade. Um dos 
hábitos mais arraigados do ser humano é o alimentar, que pode ser influenciado por 
crenças e modismo. Existem vários tipos de alimentos funcionais de origem vegetal 
ou animal e os benefícios que podem oferecer envolvem diversas áreas do 
organismo. Dentro desse estudo o alimento funcional escolhido foi a aveia, pois 
contém princípio ativo beta-glucana. Pensando em incentivar hábitos saudáveis e 
nutricionais nas pessoas, foi elaborada uma receita de bolo de aveia integral com 
kefir. O mesmo é um alimento com boa aparência e rico em prioridades nutricionais, 
teve uma boa aceitabilidade entre o grupo que foi oferecido; alunos e professores. A 
aveia é um cereal de fácil aquisição e pode ser inserido na alimentação. O uso de 
aveia, auxilia na redução de possíveis doenças. 
 
Palavras-chave: Nutricão. 
 
 
 

CÂNCER DE PULMÃO 
 

Amanda Souza; Ulisses Bruno Saporito Furtado; Raquel dos Santos de Aguiar; Aline 
Aparecida Bueno; Eliene Soares Silva; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 

Oliveira Salgueiro. 
 

Email: amandinha_qdocinho@hotmail.com 
 
O câncer é um problema de saúde em países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
sendo o câncer de pulmão uma das maiores causas de câncer no Brasil, por vários 
motivos, entre eles: tabagismo e poluição do ar, que tendem a aumentar cada vez 
mais. O objetivo foi verificar a prevalência do câncer de pulmão no Brasil. Foi 
realizada busca nas bases de dados da Biblioteca Regional de Medicina no mês de 
outubro do ano de 2016, utilizando os descritores: Prevalência, Câncer e pulmão. 
Foram excluídos os artigos de outros idiomas a não ser o português, foi escolhida a 
base da Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde, país 
escolhido foi o Brasil e o assunto principal foi a neoplasia pulmonar. Foram 
selecionados três artigos cujo tema foi a prevalência de câncer de pulmão no Brasil, 
em um dos artigos mostra uma pesquisa que em 1980 o câncer de pulmão ocupava 
no Brasil o primeiro lugar de óbitos por câncer em homens e em 2006 passou a 
ocupar a segunda posição entre as mulheres só perdendo para o câncer de mama, 
em uma pesquisa sobre a mortalidade do câncer no Brasil entre 1980 a 2003, 
descobriu-se que a taxa de homens com câncer de pulmão entre 30 e 49 anos teve 
uma redução, porém para mulheres e outras faixas etárias de homens houve 
aumento. Conclui-se que os casos de câncer de pulmão no Brasil é uma das 
maiores causas de óbitos, sendo um dos motivos a poluição do ar e principalmente o 
tabagismo. Acredita-se que se o tabagismo continuar aumentando, a prevalência de 
câncer de pulmão no Brasil será ainda maior. 
 
Palavras-chave: Prevalência; Câncer; Pulmão. 
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DISLIPIDEMIA E SEUS AGRAVOS A SAÚDE 
 

Luiza Steimbach Kniss; Antônio Fernando Teixeira Farias; Magda Esteves; Natália 
Soares; Paola Garuti da Mota; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 

Salgueiro. 
 

Email: lu_1212@hotmail.com 
 
Dislipidemia é uma alteração do metabolismo das gorduras, repercutindo sobre os 
níveis das lipoproteínas presentes no sangue (triglicérides, colesterol, lipoproteínas 
de alta e baixa densidade). O objetivo deste trabalho foi conhecer os distúrbios 
causados pela dislipidemia no organismo humano. Este estudo é uma revisão 
bibliográfica de documentos oficiais e artigos indexados nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online, Revista Brasileira de Farmácia e Universidade 
Estadual de Montes Claros, com os seguintes descritores: “educação em 
dislipidemia” e “fitoterápicos e dislipidemia” com aproveitamento de três artigos, sem 
limitação de data. Na população brasileira tem-se uma alta taxa de dislipidemia, 
analisando dados de adultos residentes nas capitais brasileiras observaram uma 
taxa de dislipidemia próxima de 16,5%, as prevalências de dislipidemias são 
geograficamente variáveis, dependendo dos hábitos dietéticos, culturais ou 
adquiridos e do estilo de vida das diferentes populações. O estilo de vida de uma 
pessoa que possui dislipidemia tem que ser de certa forma diferenciada. Deve-se ter 
uma dieta restrita quanto a gorduras saturas, pois estas aumentam o LDL- 
colesterol. Alimentos ricos em gorduras insaturadas aumentam o HDL – colesterol, o 
que é benéfico para um indivíduo com dislipidemia. Grande parte das doenças 
cardiovasculares, como a arteriosclerose tem como sua causa as dislipidemias, pois 
esta contribui com o depósito de colesterol no interior das artérias, podendo levar até 
ao infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. 
 
Palavras-chave: Educação; Dislipidemia; Colesterol; Fitoterápicos. 
 
 
 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA 
 

Vanessa Pereira dos Santos; Marineude Oliveira Guimarães; Márcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 
Email: Vanessinha881212@gmail.com 

 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é uma doença com repercussões sistêmicas 
de caráter progressivo, caracterizada pela limitação do fluxo de ar, que é em grande 
parte irreversível. Essa limitação tem como causa comum doenças pré-existentes, 
fatores de risco como inalação de gases tóxicos, poluição e hábitos como o 
tabagismo. O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência, causa, incidência e 
políticas públicas relacionadas a doença crônica obstrutiva pulmonar no Brasil. 
Tratou-se de estudo de revisão na base de dados na biblioteca virtual em saúde 
entre os meses de setembro e outubro de 2016, utilizando as seguintes palavras 
chave: “doença crônica obstrutiva pulmonar” e “tabagismo”. Foram excluídos artigos 
em outros idiomas a não ser o português nas bases de dados: Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e National Library of Medicine. A 
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morbimortalidade tem aumentado no Brasil, tendo prevalência maior em homens 
acima de 40 anos, a mortalidade variou de 3 a 111 mortes por 100.000 habitantes, 
em números absolutos 14.320 milhões de brasileiros tem doença pulmonar 
obstrutiva crônica relacionada ao tabagismo. Atualmente o Sistema Único de Saúde 
possui um programa de controle do tabagismo, fator considerado mais relevante ao 
desenvolvimento desta doença. O tratamento pode ser iniciado nas Unidades 
Básicas de Saúde que oferecem medicação gratuita e também pelo disque saúde-
136. Tendo em vista os dados analisados, percebe-se que o fator mais relevante 
para a doença pulmonar obstrutiva crônica é o estilo de vida não saudável e as 
condições ambientais desfavoráveis. Portanto, os casos dessa doença têm 
aumentado a morbimortalidade no Brasil nos últimos anos, devido a diversos fatores. 
A busca por melhores resultados nos atendimentos vem com a inserção de uma 
equipe multiprofissional, para ajudar o paciente e a família de maneira mais ampla 
juntamente com os programas do governo que fornecem medicação gratuita. 
 
Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Tabagismo; Pneumopatia 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL JUNTO A TRABALHADORES DE 
SERVIÇOS BÁSICOS 

 
Ulisses Bruno Saporito Furtado; Vanessa Pereira dos Santos; Átila Rodrigues 

Mendes; Marineude Oliveira Guimarães; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro; Sabrina Daniela Lopes Viana. 

 
Email: brunosaporitocontato@gmail.com 

 
O consumo de alimentos processados e ultraprocessados é uma das principais 
causas do aumento da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis na 
população. O objetivo deste trabalho foi conscientizar trabalhadores de serviços 
básicos quanto à quantidade de sódio e açúcar em alimentos industrializados bem 
como incentivar o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, 
com base no Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Trata-se de um relato de 
experiência de uma ação educativa junto a trabalhadores de serviços básicos de um 
centro universitário localizado na zona Sul de São Paulo. Foi aplicado um 
questionário sociodemográfico e alimentar com questões fechadas. O público foi de 
27 trabalhadores, todos do sexo masculino e maiores de 18 anos. A maior parte 
eram casados (87%), com 2 filhos (32%), com renda de 1 a 3 salários mínimos 
(56%), com ensino fundamental incompleto e ensino médio completo (25%). Em 
relação à alimentação, a maioria dos entrevistados ingerem de 3 ou mais frutas por 
dia (41%), 30% ingerem 3 ou menos quantidade de legumes por dia, 48% comem 
alimentos ultraprocessados ou fritura e 52% ingerem doces. Durante a orientação 
nutricional, o público levantou questões sobre tipos de alimentos mais saudáveis, 
quais alimentos poderiam consumir considerando doenças crônicas não 
transmissíveis já existentes e se espantaram com a quantidade de sódio e açúcar de 
produtos do seu cotidiano. Verificou-se que pessoas com maior renda tendem a 
cuidar melhor da alimentação, se preocupando em ingerir mais frutas e legumes e 
menos doces, alimentos ultraprocessados e frituras. A atividade mostrou a 
importância de ações educativas que elucidem a relação dos alimentos processados 
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e ultraprocessados e o desenvolvimento de doenças crônicas, bem como incentivar 
uma alimentação saudável. 
 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Alimentos Processados e 
Ultraprocessados; Trabalhadores. 
 
 
 

EFEITOS BIOATIVOS DO IOGURTE 
 

Fernanda Carmem Gonçalves Brito; Stefany Pereira Martins; Daryanne Souza 
Pedroso; Rhayane Caldeira; Jhennefer Teles; Zeina Coelho. 

 
Email: fernandacbrito1@gmail.com 

 
O iogurte desenvolvido é considerado um alimento probiótico, ele é a fermentação 
do leite, com a adição das bactérias Lactobacillus acidophillus. Bactérias probióticas 
ajudam e recompõe a microbiota intestinas. Atualmente o consumo destas bactérias 
é comum por proporcionares vários benefícios para saúde: reduzem os efeitos da 
intolerância a lactose, a diminui o alto colesterol, auxilia para a preservação de 
tumores, ameniza a ação de patologias como a diarreia (principalmente em crianças 
que não recebem leite materno), estimulam a resposta imunológica e atualmente 
pesquisas afirmam que ele pode ser utilizado para o tratamento da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) pela inativação do vírus HIV. Estudar a influência 
do iogurte sobre o corpo humano como um alimento funcional, que contém o 
bioativo probiótico, através de revisão bibliográfica. A metodologia aplicada para a 
elaboração do Projeto integrador foi à análise de artigos científicos originais, livros e 
publicações recentes. Para isso foram realizadas consultas a bancos de dados do 
SCIELO, PUBMED, MEDLINE, JPp.A excreção de colesterol é acometida pelos sais 
biliares. Uma parte do colesterol no intestino é modificada pelo probiótico, por causa 
da desconjugação dos sais biliares ou a inibição da síntese de colesterol do fígado e 
ou a redistribuição de colesterol do sangue para o fígado. Assim o resultado da 
pesquisa sugere que os probióticos desconjugam os sais biliares, levando à redução 
de LDL e da absorção de colesterol no intestino. A partir desse projeto conseguimos 
compreender que o iogurte é um alimento funcional rico em compostos bioativos 
classificados como probióticos (Bifidobacterium e lactobacilos). Os benefícios que 
esses compostos proporcionam são diversos, desde auxiliar e recompor a microbiota 
intestinal até na prevenção de tumores. 
 
Palavras-chave: Probiótico; Iogurte; Bioativos. 
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ELABORAÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO PARA HORTALIÇAS 
 

Marciane da Silva Freitas; Derivania de Jesus Santos; Evellin 
Damerie Venâncio Müller; Márcia Lopes Weber; Márcia Lopes 

Weber. 
 

Email: marcifreitas2017@gmail.com 
 

A escolha das técnicas de preparo dos alimentos pode auxiliar na menor produção 
de resíduos, na manutenção da lucratividade e preservação do meio ambiente. O 
fator de correção (FC) é um indicador que possibilita padronização nos processos 
produtivos, contribui para redução de desperdícios nas Unidades Produtoras de 
Refeições (UPR), favorece menor custo e menor impacto ambiental. O objetivo deste 
trabalho foi determinar o FC para hortaliças, considerando as mais consumidas e 
comercializadas no Brasil. Foi realizado um estudo experimental integrando 41 
hortaliças, com amostras em triplicata. Calculou-se o FC a partir da razão entre Peso 
Bruto (PB) e Peso Líquido (PL) dos alimentos. Consideraram-se PB o peso inicial 
dos alimentos com aparas e partes não comestíveis, enquanto o PL derivou do peso 
dos alimentos após retirada de aparas e partes não comestíveis. Em seguida, foram 
elaboradas tabelas contendo média do FC das três amostras de cada alimento e sua 
comparação com outros estudos realizados no período de 2003- 2014. Das 41 
hortaliças estudadas, foi possível comparar 66% dos FC encontrados com outras 
publicações. Deste percentual, 18% tiveram valores de FC maiores, enquanto 41% 
tiveram FC abaixo dos valores encontrados na comparação com outros estudos. Por 
outro lado, não foi possível comparar o FC de 14 das hortaliças analisadas com 
publicações nacionais disponíveis, o que representa uma grande contribuição deste 
trabalho para a comunidade profissional e científica. A variação do FC de hortaliças 
está diretamente relacionada às características organolépticas do alimento e a 
aplicação de técnicas adequadas. Por isso, sugere-se que as UPRs elaborem e 
implantem programas de treinamento dos manipuladores de alimentos, capacitando-
os para o processo produtivo. 
 
Palavras-chave: Fator de Correção; Hortaliças; Controle de Qualidade. 
 
 
 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA CONTROLADA COM MEDICAMENTOS 

 
Amanda de Santana Sousa; Fernanda Cerqueira Azevedo; Golda Almida Lopes 
Pariapaza; Grazielly Teodosio Nascimento; Thainá Silva Amaral Moreira; Marcia 

Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 
 

Email: amandasantanasousa@hotmail.com 
 
As doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, 
doenças respiratórias crônicas, diabetes e câncer constituem um dos mais 
desafiadores problemas da Saúde Pública global. O tratamento medicamentoso 
possibilita o controle das doenças, redução da morbimortalidade e melhoria da 
qualidade de vida. Adesão é caracterizada como o comportamento de um paciente 
diante das recomendações médicas ou de outros profissionais de saúde quanto ao 
uso de medicamentos, adoção de dietas ou mudanças do estilo de vida. O objetivo 
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do presente estudo foi descrever a prevalência de hipertensos que fazem o uso de 
medicamentos para o tratamento. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica 
com abordagem exploratória e descritiva. As bases de dados utilizados para a 
revisão bibliográfica foram a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Literatura Latino-
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS. Utilizaram-se os seguintes 
descritores: “hipertensão”, “medicamentos/hipertensos”. A busca resultou em 285 
publicações. Todas elas passaram por análise e 266 foram descartadas, 19 delas 
por não possuir texto completo e 259 por não contemplarem o tema proposto, 
sobrando apenas 7 artigos relevantes para o trabalho. Constatou-se que o número 
de medicamentos utilizados pelos pacientes hipertensos foi alto, enquanto a adesão 
medicamentosa e o conhecimento com relação ao tratamento medicamentoso 
prescrito foram baixos, mas ao implementarem intervenções e conhecimentos isso 
auxiliou o uso correto dos medicamentos pelos pacientes, minimizando os riscos da 
polifarmácia, melhorando a adesão ao tratamento medicamentoso e garantindo a 
segurança desses pacientes. Pode-se concluir que o índice de pessoas hipertensas 
que usam medicamentos aumenta a cada dia, tornando-se necessários profissionais 
de saúde capacitados para orientar sobre a adesão correta aos medicamentos 
juntamente com a melhora no estilo de vida. 
 
Palavras-chave: Hipertensão; Medicamentos; Hipertensos; Doenças Crônicas. 
 
 
 

INTERNET E NUTRIÇÃO: UMA ANÁLISE DE SITES SOBRE ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E EMAGRECIMENTO 

 
Andréa Francisca da Silva; Anjeli de Jesus Pereira; Sabrina Daniela Lopes Viana. 

 
Email: andressafs08@hotmail.com 

 
A internet tem facilitado a obtenção de informações sobre alimentação e nutrição, 
pois disponibiliza muitos sites que informam como adquirir uma vida saudável 
através de programas de emagrecimento, mudança de estilo de vida e avaliação 
nutricional. O objetivo do trabalho foi analisar páginas da internet que têm como foco 
a divulgação de informações sobre alimentação e nutrição, quanto ao responsável 
pelas informações, tipos de serviços oferecidos, design das páginas e público alvo. 
Trata se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Para a obtenção dos 
dados foi utilizada a ferramenta Google em uma busca avançada com as seguintes 
palavras-chaves: alimentação saudável, nutrição, dieta e emagrecimento. As 100 
primeiras URL foram lançadas em uma planilha para melhor identificação em ordem 
alfabética e facilitar a exclusão daquelas que não estivessem de acordo com os 
objetivos do estudo. A busca foi realizada no período de setembro a outubro de 
2015. Os critérios de inclusão foram os sítios em português, brasileiros, que ainda 
estavam em vigor, atualizados nos últimos seis meses e gratuitos. Foram excluídos 
os sites que eram sem atualização, totalmente pagos, documentos, pdf e sites 
repetidos. Os 38 sites analisados tinham como o principal público alvo, a população 
em geral leiga (86,84%) e 52,63% dos responsáveis eram leigos, seguidos pelos 
nutricionistas (28,95%). Sobre as informações divulgada na internet acerca de saúde 
e dietas o Conselho Federal dos Nutricionistas (CFN,2015) pronunciou-se em nota 
pública, que o órgão incentiva a produção de conduta midiático por qualquer 
cidadão, porém, repudia aqueles que ferem as atividades privativas do nutricionista. 
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A análise dos sites sobre alimentação e nutrição possibilitou verificar que estes sites 
se destinam principalmente à população leiga em geral, tem como responsáveis 
indivíduos não nutricionistas e oferecem diversos serviços (dietas, receitas 
culinárias, plano de atividades físicas, etc). 
 
Palavras-chave: Alimentação saudável; Nutrição; Dieta; Emagrecimento. 
 
 
 

NÍVEL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE MORADORES DE 
UMA OCUPAÇÃO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 

 
Ellen Helena Coelho; Kenia Máximo dos Santos; Sabrina Daniela Lopes Viana. 

 
Email: ellenhelenacoelho@yahoo.com.br 

 
A Segurança Alimentar e Nutricional consiste na realização do direito de todos ao 
acesso a alimentação de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais. O objetivo do trabalho foi analisar o nível 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) de famílias que vivem uma ocupação na 
zona sul de São Paulo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e 
os participantes assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).  
Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória realizada com 25 famílias e a 
pesquisa consistiu na aplicação da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar 
(EBIA), a mesma utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
com os maiores de 18 anos. A análise dos dados coletados demonstrou que 88% 
das famílias estavam em situação de insegurança alimentar, sendo 24% em 
insegurança alimentar leve (existia alguma preocupação com a quantidade e 
qualidade dos alimentos disponíveis), 44% em insegurança alimentar moderada 
(moradores convivem com a restrição de alimento em termos quantitativos) e 20% 
em insegurança alimentar grave (os membros da família passaram por privação de 
alimentos, cujo grau mais extremo é a fome). O Brasil deixou de ser um país inserido 
no Mapa da Fome da ONU em 2014, porém, observou- se na pesquisa que pobreza 
é um fator agravante e quase todas as famílias entrevistadas estão em situação de 
insegurança alimentar, que vai desde a preocupação em não ter o alimento até a 
vivência da fome por falta de acesso à comida. 
 
Palavras-chave: Segurança Alimentar e Nutricional; Insegurança Alimentar; 
Ocupação. 
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OBESIDADE EM ADULTOS: UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Samara Dias de Oliveira; Marcela Cipriano de Oliveira; Camila Cristina Cruz Souza; 
Karina Minin Thiches; Flávio Pinheiro de Freitas; Marcia Maria Hernandes de Abreu 

de Oliveira Salgueiro. 
 

Email: samara.dioli@gmail.com 
 
A obesidade é definida como uma síndrome metabólica crônica e multifatorial 
oriunda de um desequilíbrio entre alimentação e o gasto calórico. Em função da 
magnitude e da velocidade da sua evolução em vários países do mundo, este 
agravo tem sido definido como uma pandemia, atingindo tanto países desenvolvidos 
como emergentes, entre eles o Brasil. A obesidade é uma doença de prevalência 
crescente, aumentando de acordo com o poder aquisitivo. O gasto energético tem 
três componentes fundamentais: metabolismo basal ou taxa metabólica de esforço 
(aproximadamente 60% do total), efeito térmico da alimentação (15%) e atividade 
física (aproximadamente 25% no homem sedentário). Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, a obesidade deve-se à interação entre fatores ambientais e 
alimentares em indivíduos com pré-disposição genética ao acúmulo de gordura 
corporal. O objetivo deste trabalho foi descrever o tratamento e as políticas públicas 
relacionadas à obesidade. Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem 
descritiva. As informações foram obtidas na base de dados Scientific Electronic 
Library Online (SciELO), os descritores utilizados foram obesidade, 
prevalência/incidência e tratamento para obesidade. Utilizou-se também o livro 
“Krause – Alimentos, Nutrição e Dietoterapia” e a Revista de Saúde Pública para 
complementar a pesquisa abordada. O tratamento da obesidade visa a interrupção e 
a estabilização do peso corporal, a fim de beneficiar a saúde e prevenir as 
comorbidades. Para isso, é necessário fazer modificações no estilo de vida que 
sejam toleráveis, agradáveis e permanentes. O conjunto de Políticas Públicas tem a 
finalidade de contribuir para a conquista de melhores condições de vida, como a 
Estratégia Inter setorial de Prevenção e Controle da Obesidade, que é parte 
integrante e está em sintonia com o Plano Plurianual, o Plano de Segurança 
Alimentar e Nutricional e o Plano de Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis. 
 
Palavras-chave: Obesidade; Prevalência; Incidência; Tratamento da Obesidade. 
 
 
 

PERFIL DE CONSUMIDORES DE FOOD TRUCKS 
 

Suellen Teodoro Santos; Cristiane Hibino; Daniel Coni da Silva; Iramaia Campos 
Figueiredo; Sabrina Daniela Lopes Viana. 

 
Email: suellenteodorosantos6@gmail.com 

 
Food Trucks são veículos adaptados para o preparo e venda de alimentos e são 
considerados uma das alternativas mais promissoras em relação ao comércio de 
comida de rua. O objetivo do estudo foi identificar o perfil de consumidores de food 
trucks no município de São Paulo. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa do UNASP e trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem 
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quantitativa que tem como público alvo os frequentadores deste tipo de comércio. 
Foram avaliados 82 indivíduos, com idade entre 19 e 68 anos. O instrumento de 
avaliação utilizado foi um questionário online com perguntas abertas e fechadas 
feitas por meio do serviço Google docs, aceitando apenas participantes maiores de 
18 anos de idade. O público feminino representa 67,1% dos frequentadores 
participantes dessa pesquisa. No geral, a popularização deste tipo de comércio se 
deu por conta do enorme leque de opções alimentícias que oferecem a preços 
acessíveis para a maioria da população. Os alimentos que fazem mais sucesso 
entre os entrevistados são: hambúrgueres e sanduíches (81,7%), seguidos por 
doces e sobremesas (58,5%). A maioria dos indivíduos costumam frequentar food 
trucks na região Sul (43,2%) e Centro (29,6%). Ao escolher um food truck para 
realizar a refeição, os aspectos observados são as condições higiênicas do 
ambiente (72%), seguidas por comidas preferidas (64,6%) e valores acessíveis 
(56,1%). Conclui-se que os food truck’s se diferenciam das demais comidas de rua 
por sua gourmetização, oferece alimentos que antes só eram encontrados em certos 
restaurantes a um preço acessível, colabora com circulação da economia e contribui 
com o turismo disponibilizando comidas típicas da culinária local e da culinária 
estrangeira. 
 
Palavras-chave: Food trucks; Comida de Rua; Consumidores. 
 
 
 

PREVALÊNCIA DE DEPRESSÃO NO BRASIL E FATORES DE RISCO EM 
IDOSOS 

 
Jéssica Soares dos Santos; Natália Miranda da Silva; Samara Cominho Pereira; 
Samara Alves Silva; Kellyane Marim; Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva. 

 
Email: jessicaasoares@hotmail.com.br 

 
Pode-se definir depressão como uma alteração patológica que acomete de crianças 
a idosos, independente de classe econômica, raça, cultura e espaço geográfico. A 
depressão interfere negativamente na qualidade de vida, com comprometimento 
físico, social e psíquico, além de alterações no sono e no apetite. O objetivo deste 
trabalho foi verificar a prevalência e fatores de risco para a depressão no Brasil. Foi 
realizada busca na base de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde, com os descritores “depressão”, “transtorno depressivo”, 
“envelhecimento” e “saúde do idoso”. A busca resultou em 52 publicações, e destas, 
47 foram excluídas pois não tratavam do tema deste estudo. Esta revisão baseou-
se, então, nos 5 artigos restantes. A depressão é uma doença multifatorial que 
envolve aspectos biológicos, sociais, neurológicos e de personalidade, específicos 
para cada fase da vida. Entre os idosos, sua prevalência gira em torno de 3 a 11%. 
É 10% maior em pacientes sob cuidados primários. Em pacientes infartados esse 
índice é de 33%, aumentando para 47% nos pacientes oncológicos. A prevalência 
da depressão oscila entre 22% e 33% em indivíduos internados por alguma 
alteração física. Em média, acomete três vezes mais mulheres do que homens. A 
depressão está associada a diversos fatores biológicos, sociais, neurológicos e de 
personalidade, e pode levar à alterações no sono e apetite. A prevalência no Brasil é 
elevada, sendo maior nos indivíduos que possuem algum fator de risco. É 
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necessário maior conhecimento acerca desta doença por parte dos profissionais de 
saúde, para que a abordagem seja adequada e o diagnóstico rápido e eficaz. 
 
Palavras-chave: Depressão; Prevalência; Idosos; Fatores de Risco. 
 
 
 

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA A DEPRESSÃO EM IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS E NÃO INSTITUCIONALIZADOS 

 
Thabata França da Silva; Adna Kevellyn dos Santos; Lorraynne Santos Machado; 
Kevin Fortes de Oliveira; Nazaré Filipa Bumba Serpa; Natália Cristina de Oliveira 

Vargas e Silva. 
 

Email: thabata.sillva@gmail.com 
 
A depressão é um transtorno mental comum, cujas consequências podem ser 
graves e incapacitantes. Em idosos a depressão pode assumir formas mais 
discretas, passando despercebida pelos profissionais da saúde ou sendo confundida 
com outras manifestações comuns do envelhecimento. O objetivo deste estudo foi 
verificar a prevalência e fatores de risco relacionados à depressão em idosos 
institucionalizados e não institucionalizados. Realizou-se uma revisão de literatura 
nas bases de dados Biblioteca Virtual de Saúde e Scientific Electronic Library Online 
com os descritores: “depressão”, “idoso” e “institucionalização”, nos meses de 
agosto a outubro de 2016. Foram selecionados artigos publicados nos últimos 10 
anos que tinham como tema central a depressão e fatores risco em idosos 
institucionalizados e não institucionalizados. A busca resultou em 9 artigos. Destes, 
7 foram excluídos pelos seguintes motivos: por ser em outro idioma (n= 4 artigos) e 
por não ter fatores de risco (n= 1 artigos). Assim, esta revisão foi composta pelos 2 
artigos restantes. A análise dos artigos revelou que a prevalência de sintomas de 
depressão em idosos institucionalizados é maior que a de não institucionalizados 
com diferença significante. Os fatores de risco são: baixa escolaridade, sexo 
feminino, ser solteiro ou viúvo e perda funcional. A idade média dos idosos 
institucionalizados é maior do que a dos não institucionalizados. A idade avançada 
acompanha a perda de autonomia e mobilidade, e muitas vezes ocorre o abandono 
familiar. Pelo fato de as mulheres viverem mais tempo, elas representam o gênero 
mais propicio à solidão. Conclui-se que a prevalência de depressão é maior em 
idosos institucionalizados do que entre os não institucionalizados, e é importante 
discutir estratégias preventivas, principalmente relacionadas aos idosos que 
apresentam fatores de risco, visando oferecer a eles uma melhor qualidade de vida. 
 
Palavras-chave: Depressão; Idoso; Institucionalização. 
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PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DISLIPIDEMIAS NO BRASIL 
 

Antônio Fernando Teixeira Farias; Narcisio Rios Oliveira; Sabrina Daniela Lopes 
Viana. 

 
Email: sounutri2015@gmail.com 

 
A dislipidemia é um distúrbio que altera os níveis séricos dos lipídeos, sendo 
considerada como um dos principais determinantes da ocorrência de doenças 
cardiovasculares e cerebrovasculares, sendo estas as maiores causas de 
mortalidade no Brasil e em grande parte do mundo. O objetivo do trabalho foi 
apresentar informações referentes às dislipidemias e seus agravos à saúde com 
foco na prevenção e no tratamento. Trata-se de uma revisão bibliográfica 
sistemática da literatura com foco em documentos oficiais do Ministério da Saúde, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Sociedade Brasileira de Cardiologia e 
artigos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O descritor utilizado para a busca foi 
“dislipidemia” com recorte temporal de 2012-2016 e localização no Brasil. Entre os 
fatores associados ao desenvolvimento das dislipidemias encontram-se os 
determinantes sócio demográficos, fatores comportamentais, dietéticos, estado 
nutricional e indicadores de inflamação. As estatinas são usadas no tratamento 
medicamentoso, e quanto ao tratamento não medicamentoso deve ser recomendado 
a todos os pacientes: prática de exercícios físicos, cessação do tabagismo e 
cuidados nutricionais. Deve-se fazer uma seleção adequada do consumo de 
carboidratos, colesterol, ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans e de calorias 
na dieta. As intervenções quanto a melhora dos hábitos alimentares e controle de 
peso são de fundamental importância para a prevenção e tratamento. Políticas 
públicas de intervenções voltadas ao desenvolvimento de hábitos saudáveis de 
consumo alimentar, controle da obesidade e do sedentarismo podem ser fatores de 
influência para um possível declínio dos índices de prevalência das dislipidemias. 
Conclui-se, portanto, que a adoção de hábitos saudáveis é um dos pilares para a 
prevenção e controle das dislipidemias, devendo ser fortemente incentivada por 
políticas públicas. 
 
Palavras-chave: Dislipidemias; Tratamento; Prevenção. 
 
 
 

PROJETO EDUCATIVO EM SAÚDE: INTERVENÇÃO NUTRICIONAL COM 
PACIENTES COM ESCLEROSE MÚLTIPLA 

 
Marcela Cipriano de Oliveira; Samara Dias de Oliveira; Amanda Santana Sousa; 

Grazielly Teodósio Nascimento; Sabrina Daniela Lopes Viana; Márcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 
Email: marcela.pesquisa.nutri@outlook.com 

 
A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória crônica do Sistema Nervoso 
Central, que se caracteriza pelo ataque de células T à mielina provocando sua 
destruição. Os sintomas podem incluir: amaurose, dificuldade de deglutição, 
diplopia, rigidez, fraqueza, dismetria, parestesia, claudicação, queixas álgicas, 
problemas no controle da bexiga e intestinos, fadiga, mudanças emocionais e 
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comprometimento intelectual. O objetivo deste trabalho foi avaliar o estado 
nutricional e orientar pacientes com Esclerose Múltipla em relação à alimentação 
saudável. Trata-se de um relato de experiência de uma intervenção nutricional 
realizada por graduandas de Nutrição, sob supervisão de docentes, com quatro 
pacientes mulheres com EM. A ação ocorreu em uma policlínica universitária, na 
qual as participantes fazem tratamento fisioterápico. Todas tiveram seu estado 
nutricional avaliado por meio das medidas antropométricas (altura do joelho, 
envergadura e circunferências do braço e cintura), que serviram para estimativa de 
peso, altura e IMC segundo fórmula de CHUMLEA (1985). No que se refere ao 
estado nutricional, uma estava desnutrida moderada, duas eutróficas e uma com 
sobrepeso. Apenas uma apresentou risco para doenças cardiovasculares. Em 
relação à orientação nutricional, foi usado um prato demonstrativo com alimentos de 
consistência pastosa e macia, para demonstrar que é possível obter uma refeição 
saudável e saborosa atendendo às necessidades específicas. O público foi 
orientado quanto às porções dos grupos alimentares, às quantidades de sódio e 
açúcar presentes em produtos industrializados e os dez passos para alimentação 
saudável preconizados pelo Ministério da Saúde. Por fim, foi realizada degustação 
do bolo de maçã com aveia e entregue folhetos com as receitas das preparações 
demonstradas com os benefícios de cada alimento. Conclui-se que é necessário 
acompanhamento e orientação dos pacientes com EM uma vez que são pessoas 
com necessidades especificas e as características inerentes à sua condição podem 
dificultar o processo de alimentação, refletindo no seu estado nutricional. 
 
Palavras-chave: Esclerose Múltipla; Intervenção Nutricional; Estado Nutricional. 
 
 
 
RECOMENDAÇÃO DE TERAPIA NUTRICIONAL NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

CRÔNICA 
 

Denise Tatiana Mendes Vilagra; Bruna Leal Dionisio Laet; Gisleângela Santos D 
Lima; Edivânia Santana, Denis Shiguemoto; Natália Cristina de Oliveira Vargas e 

Silva. 
 

Email: denisetmendes@gmail.com 
 
A Insuficiência Cardíaca Crônica (IC) é o desfecho final para a maioria das 
cardiopatias. Trata-se de uma condição fisiopatológica na qual o coração encontra-
se incapacitado de bombear sangue a uma taxa ideal para atender às necessidades 
dos tecidos metabolizadores. O presente trabalho teve como objetivo buscar na 
literatura recomendações nutricionais para a composição da dieta dos portadores de 
IC. Trata-se de uma revisão da literatura nacional especializada sobre esta doença. 
Foi realizada busca por artigos publicados nas bases de dados biblioteca virtual 
eletrônica, Bireme, SCIELO, Medline e LILACS. Os descritores que nortearam a 
busca dos dados foram: “insuficiência cardíaca” e “terapia nutricional”. A busca 
resultou em 21 artigos, destes 14 foram excluídos por repetição e indisponibilidade 
de texto completo. Assim, compuseram esse trabalho 7 artigos, somados à diretriz 
nacional da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A orientação nutricional é de 
fundamental importância para a qualidade de vida dos pacientes com IC, evitando 
altas na glicemia e no perfil lipídico. Grande parte dos achados sobre recomendação 
nutricional refere-se à ingestão de sódio diária e à restrição hídrica, sendo dada 
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pouca atenção à quantidade e à qualidade dos demais nutrientes. A recomendação 
diária de sódio ainda não está bem estabelecida, entretanto, nos casos mais graves, 
aconselha-se não ultrapassar 2 a 3g. A restrição hídrica nem sempre é necessária, é 
dependente da gravidade da doença e do quadro clínico do paciente. Foram 
encontradas recomendações de distribuição de macronutrientes de 50 a 55% de 
carboidratos, 30 a 35% de lipídios e 15 a 20% de proteínas. A terapia nutricional traz 
grande benefício ao paciente, pois uma dieta personalizada ajuda a controlar os 
fatores de risco, além de abordar aspectos educativos sobre o assunto. 
 
Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca Crônica; Terapia Nutricional. 
 
 
 
 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE PREVENÇÃO E CUIDADO DO CÂNCER DE 

MAMA 
 

Débora Andrade Moreira; Suellen Gomes Freitas; Fábio Martinez Dias; Érica 
Karoline Silva da Silva; André Gomes da Silva; Márcia Maria Hernandes de Abreu de 

Oliveira Salgueiro. 
 

Email: debora.andrade.moreira@hotmail.com 
O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais 
da mama, que formam um tumor. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos 
têm desenvolvimento rápido enquanto outros são mais lentos. Assim, com a 
finalidade de se ter um panorama abrangente sobre o desenvolvimento dessas 
ações, o objetivo do presente trabalho foi identificar os estudos referentes às ações 
realizadas pelo enfermeiro na atenção primária, para o rastreamento e diagnóstico 
de câncer de mama no Brasil. Foi realizada busca por artigos científicos na base de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde e no site do Instituto Nacional do Câncer, nos 
meses de agosto a outubro de 2016, entre 2013 e 2016. A busca resultou em 13 
publicações. Destas, 9 foram excluídas por não tratarem do tema em questão, 
resultando em 4 artigos. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as 
mulheres, logo depois do câncer de pele (não melanoma), respondendo por cerca 
de 25% dos casos novos a cada ano. As principais estratégias para o controle do 
câncer de mama são: prevenção primária, secundária e terciária, que consistem em 
identificação e correção dos fatores de risco evitáveis, detecção precoce e 
tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, respectivamente. Porém, ainda há um 
enfrentamento das ações políticas para o controle do câncer de mama. Conclui-se 
que ainda há uma carência na prática dessas políticas, sendo necessário 
desenvolver programas que através de ações, envolvam tratamento e prevenção 
desta doença. 
 
Palavras-chave: Câncer de Mama; Neoplasia; Políticas Públicas de Saúde. 
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TOMATE E SEU COMPOSTO BIOATIVO: LICOPENO 
 

Carla Juliane Martins Rodrigues; Andreza Chagas de Lima; Drielly Teixeira Pereira; 
Gabriela Guedes; Tainara Matos; Márcia Lopes Weber. 

 
Email: carlajmrodrigues@outlook.com.br 

 
O licopeno é um dos carotenoides encontrados na natureza e também no plasma e 
tecidos humanos, não tem atividade de provitamina A, mas, tem um efeito protetor 
direto com radicais livres. O licopeno presente nos tomates varia conforme o tipo e o 
grau de amadurecimento, pode ser encontrado no tomate e principalmente em seus 
derivados (molhos, purês, ketchup). Devido ao processo térmico, as formas 
isoméricas do licopeno sofrem alterações, e com isso ocorre uma absorção mais 
eficaz pelo organismo quando também consumido com algum tipo de gordura, como 
o azeite. O principal objetivo deste trabalho foi identificar o mecanismo de ação 
deste composto bioativo e seus eventuais benefícios ao organismo, além de 
desenvolver receita com o tomate como ingrediente base.  Foi realizada uma busca 
bibliográfica para pesquisa e estudados alguns artigos, dos quais dois de revisão da 
base de dados SciELO foram mais relevantes, e um TCC. Foi feita uma adaptação 
da receita francesa “ratatouille” e elaborada uma ficha técnica no laboratório de 
técnica dietética do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Para a recita 
foram utilizados tomates, berinjela, abobrinha, pimentão e molho de tomate 
industrializado; o pimentão foi defumado e refogado com cebola, alho e depois foram 
acrescentadas cenouras picadas e sal, em seguida foi batido no liquidificador e 
misturado ao molho de tomate industrializado que foi fervido com azeite e 
manjericão. O molho foi espalhado em travessa e as rodelas de tomates, 
abobrinhas, berinjelas e pimentões foram posicionadas e levado ao forno. Com a 
análise sensorial, foi concluído que a preparação tinha sabor agridoce, cor vermelho 
alaranjado, odor de manjericão e pimentão, consistência de pastoso para líquido. 
Fornece o composto bioativo licopeno, uma vez que foram utilizados tomates 
aquecidos, molho de tomate industrializado e azeite como gordura. Com as 
pesquisas realizadas, constatamos que o consumo do licopeno em alimentos 
processados tem melhor absorção pelo organismo. 
 
Palavras-chave: Licopeno; Absorção; Tomates. 
 
 
 
 
VERIFICAÇÃO DOS FATORES DE RISCOS PARA O DIABETES MELLITUS TIPO 

2 
 

Jéssica Felix da Silva; Viviane Leandro Batista; Wanderson Felipe Santos Costa; 
Talita Samara Venceslau Martins; Thais Cristina Bispo de Lima; Márcia Maria 

Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 
 

Email: jessfelix31dez@gmail.com 
 
Diabetes Mellitus é uma doença metabólica de etiologia múltipla, caracterizada por 
hiperglicemia, com alteração na secreção, na ação de insulina ou em ambas. O 
diabetes tipo 2 representa a forma mais frequente da doença. Este trabalho tem 
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como objetivo verificar os fatores de risco relacionados ao diabetes tipo 2 através de 
uma revisão da literatura. A metodologia utilizada foi a revisão na base de dados da 
Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores Diabetes Mellitus, Diabetes 
Mellitus Tipo 2 e Fatores de Risco. Por meio do primeiro descritor foram encontrados 
97.059, após utilizar os filtros: assunto principal Diabetes Mellitus Tipo 2 e o idioma 
português, foram encontrados 36 estudos. Em seguida foram excluídos 24 por não 
se relacionarem ao tema pesquisado e 10 que não estavam disponíveis. Utilizando 
segundo descritor foram encontrados 103.846, depois de utilizar os filtros: assunto 
principal Diabetes Mellitus Tipo 2, idioma português e ano de publicação 2015, foram 
encontrados 25 estudos. Logo foram excluídos 5 estudos por não interessar aos 
pesquisadores, 14 por não se relacionarem ao tema e 1 por não estar disponível. 
Empregando o terceiro descritor foram localizados 682.743 estudos, após utilizar os 
filtros: assunto principal Diabetes Mellitus Tipo 2, idioma português e ano de 
publicação 2012, foram encontrados 9 estudos. A seguir foram excluídos 2 estudos 
por não interessar aos pesquisadores e 6 por não se incluírem ao tema. A literatura 
demonstra que um dos mais comuns fatores de risco na população com diabetes 
tipo 2 é o sobrepeso, e de forma geral a resistência à insulina, dislipidemia e 
hipertensão arterial sistêmica são complicações frequentes também. Uma vez 
conhecidos vários dos fatores de risco para o desenvolvimento do Diabetes Mellitus 
Tipo 2, torna-se fundamental o controle de peso, atividade física e a introdução de 
estilos de vida saudáveis desde a mais tenra idade. 
 
Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Diabetes Mellitus Tipo 2; Fatores de Risco. 
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A ATIVIDADE ECONÔMICA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Mariana de Lima Souza; Claudimeiri Olalias Zanfolin Gonçalves da Silva; Evelyn 
Carvalho de Brito; Franciele Cosma da Rocha; Elize Keller Franco. 

 
Email: souza.l.mariana@gmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Nesse trabalho iremos focalizar a atividade econômica 
no Capão Redondo tendo como objetivo analisar quais são as atividades e os meios 
que fomentam a economia nesse Distrito. Caracteriza-se como atividade econômica 
todas as práticas realizadas visando a circulação do capital nas suas diversas 
formas em relação as maneiras de sobrevivência dentro da sociedade. Para que 
estas atividades sejam quantificadas utiliza-se Indicadores Econômicos que 
fornecem uma melhor análise da condição socioeconômica de um meio. Sendo 
assim, os mais utilizados são: Agropecuária, Extração Mineral, Construção Civil, 
Indústrias, Comércios (formal e informal) e Serviços. A metodologia envolveu 
pesquisa em banco de dados eletrônicos. Os resultados revelaram que as atividades 
econômicas que mais se destacam são o comércio e os serviços. Vale ressaltar que 
neste distrito, concentram-se um elevado número de mercados informais que não 
foram encontrados nos bancos de dados pesquisados. Conhecer as atividades que 
mantêm a economia do Capão Redondo contribui para a educação, pois ao 
conhecer a ocupação dos responsáveis de seus alunos, a escola poderá adequar 
suas práticas de ensino à realidade vivenciada por seus discentes e aliar educação 
com desenvolvimento local. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Atividade Econômica; Distrito Capão Redondo. 
 
 
 
A CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS PARA A CONSTRUÇÃO DA REDE NUMÉRICA 

 
Graciela Almeida da Silva; Elnaque Ribeiro Costa Leite. 

 
Email: graciela.almeida95@gmail.com 

 
A importância do processo de aprendizagem é inegável, percebe-se que no espaço 
escolar que os educadores tentam de diversas maneiras "ensinar" a construção do 
número para as crianças. Kamii (2005) diz que o conhecimento lógico matemático se 
dá por meio da ação reflexiva que a criança faz. Diante dessa perspectiva, foi 
desenvolvida uma pesquisa que teve por objetivo verificar a influência dos jogos 
matemáticos na construção da rede numérica, fundamentando-se na Epistemologia 
Genética de Jean Piaget e também nos estudos executados por Kamii. Essa 
pesquisa de caráter qualiquantitativo teve por finalidade fazer com que as crianças 
construíssem a noção de parte-parte e todo, fator este importante para a construção 
das operações aritméticas. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola estadual da 
cidade de São Paulo com 20 crianças do 2º ano que apresentavam dificuldades de 
aprendizagem. A coleta de dados se deu por meio de situações-problema que foram 
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colocadas individualmente pela pesquisadora no pré e no pós-teste. A intervenção 
foi realizada com os jogos: “Encontre 10 Desça 10”, “Memória de 20 e Encontre 20”, 
por um período de três meses com encontros semanais de 40 minutos. Os 
resultados obtidos entre o pré e o pós- teste foram significativos. Comparando os 
erros e acertos entre os dois testes, foi possível observar avanços nos acertos de 
até 80%. As crianças realizaram abstrações reflexivas, construindo as parcelas de 
totalidade, confirmando os resultados encontrados nos estudos de Jean Piaget que 
diz que as crianças não inventam modos de construção dos números por meio da 
memorização, no entanto, ela cria uma rede de relações numéricas em sua mente, 
por meio da abstração reflexiva. 
 
Palavras-chave: Jogos; Rede Numérica; Abstração Reflexiva. 
 
 
 
A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS LÓGICAS DE CRIANÇAS DE NOVE E DEZ 

ANOS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DOS JOGOS 
  

Aldianeide Aguiar Rocha Pereira; Elis Aparecida de Abreu Carvalho; Jayane 
Aparecida Lopes Araujo; Elnaque Ribeiro Costa Leite. 

 
Email: aldianeide@yahoo.com.br 

 

A defasagem no desenvolvimento das estruturas lógicas do pensamento é uma 
realidade presente em crianças brasileiras. Isto tem comprometido de modo geral o 
processo de aprendizagem. Assim, o presente trabalho trata de um estudo de caso, 
envolvendo quatro crianças com idade de nove e dez anos, que frequentam o 
Laboratório de Pedagogia e Matemática do UNASP, como objetivo verificar a 
eficácia dos jogos no processo de desenvolvimento das estruturas lógicas. Os 
alunos foram selecionados intencionalmente, pois apresentavam dificuldades de 
aprendizagem. O estudo foi desenvolvido em três etapas: a) aplicação de pré-teste; 
b) intervenções com jogos; c) aplicação de pós-teste. No pré e pós-teste foram 
aplicadas as provas do comportamento operatório, utilizando o Método Clínico de 
Jean Piaget, visando identificar em que nível de desenvolvimento cognitivo as 
crianças se encontravam. O pré-teste apresentou como resultado que as quatro 
crianças se encontravam no estágio pré-operatório e o esperado é que estivessem 
no período operatório concreto. Foi realizada a intervenção com atividades que 
buscavam promover a conservação de quantidades discretas e contínuas, 
classificação e seriação, com encontros semanais de uma hora por um período de 
dois meses. Os resultados do pós-teste demonstraram que todas as crianças 
avançaram de nível nas provas operatórias, porém o tempo não foi suficiente para 
que chegassem ao período operatório concreto. É possível concluir que as 
atividades lúdicas de conservação, classificação e seriação utilizadas, favoreceram 
avanço significativo no sistema cognitivo dos alunos submetidos às intervenções.  
 
Palavras-chave: Estruturas Lógicas; Desenvolvimento; Jogos. 
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A SEGURANÇA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Luana da Conceição Costa; Amanda Saraiva Santos; Raquel Oliveira Pereira; Elize 
Keller Franco. 

 
Email: lu-costta@outlook.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular de Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto onde as escolas que nos cercam estão 
inseridas e onde se dará o processo educativo. Neste trabalho, iremos abordar a 
questão da segurança tendo como objetivo conhecer os recursos que estão 
disponíveis para a promoção da segurança no Capão Redondo. Para a obtenção 
dos dados consultamos o site da Segurança Pública de São Paulo. Os dados 
revelaram que há duas delegacias policiais, a 47ª DP e a 37ª DP; 600 policiais 
militares, 150 policiais civis e 250 guardas civis para uma população de 268.729 
pessoas/moradores. Ou seja, temos aproximadamente um policial para cada 260 
pessoas. Conclui-se que há uma demanda por maior segurança no distrito, existem 
poucos policiais em comparação a quantidade de moradores no bairro. Também 
encontramos dificuldades em conseguir informações relativas a temática nos 
equipamentos responsáveis pela segurança, como delegacias e o batalhão militar, 
localizados no bairro. 
 
Palavras-chave: Projeto integrador; Segurança; Distrito Capão Redondo. 
 
 
 

ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS NO CONTEXTO DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
Sara Castro de Almeida; Elize Keller Franco; Elize Keller Franco. 

 
Email: belasaracastro@hotmail.com 

 
As políticas educacionais expressas no marco legislatório brasileiro sinalizam para a 
gestão democrática como princípio e fundamento da direção dos processos 
escolares. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 determina que os sistemas de ensino 
devem assegurar às unidades escolares públicas de educação básica progressivos 
graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Ou seja, a 
autonomia na administração dos recursos financeiros é contemplada na legislação 
como meio para ampliação da gestão democrática. Será que essas orientações têm 
impactado às escolas promovendo um alargamento da gestão democrática? Os 
gestores têm sentido abertura de espaços autônomos para planejar e aplicar os 
recursos financeiros? A partir desses questionamentos a presente pesquisa 
estabeleceu como objetivos investigar o processo de gestão dos recursos 
financeiros na Escola Pública e avaliar o impacto da autonomia na administração 
dos recursos financeiros para uma Gestão Democrática. Escolheu-se como 
abordagem a pesquisa qualitativa, na modalidade de um estudo exploratório 
descritivo, envolvendo pesquisa bibliográfica sobre o tema e pesquisa de campo em 
escolas públicas municipais de um distrito da Zona Sul de São Paulo. A Coleta de 
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Dados se deu por meio de questionário semiestruturado com questões abertas, 
aplicado a onze diretores das escolas públicas de um distrito da Zona Sul do 
Município de São Paulo, escolhidos segundo critério de acessibilidade. Para a 
análise seguiu-se os procedimentos propostos por Ludke e André (2013). Os 
resultados demonstraram que apesar da autonomia na gestão dos recursos ser 
contemplada na legislação, a falta de flexibilização imposta à aplicação, tem gerado 
baixa autonomia das escolas no gerenciamento dos recursos, impactando como um 
obstáculo para a consolidação da gestão democrática. 
 
Palavras-chave: Gestão Democrática; Recursos Financeiros; Autonomia. 
 
 
 

AS IMPLICAÇÕES DOS JOGOS DE ADIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA 
OPERAÇÃO ARITMÉTICA DE SUBTRAÇÃO 

 
Jailton Sousa do Carmo; Elnaque Ribeiro Costa Leite. 

 
Email: vidaempautas@gmail.com 

 
O quadro educacional do Brasil está longe de ser considerado ideal, pois demanda 
urgência na busca de soluções. O ensino de matemática é um dos focos por estar 
entre as áreas com maior defasagem. Face a esta realidade, o presente estudo teve 
como objetivo identificar as implicações da utilização dos jogos de adição para a 
construção das operações aritméticas de subtração. Para isto, foi realizada pesquisa 
de natureza qualiquantitativa com 30 sujeitos, alunos do 5º ano de uma escola 
estadual na região sul da cidade de São Paulo, selecionados de forma intencional 
por apresentarem baixo rendimento nas avaliações escolares na área de 
matemática. Para a investigação, os 30 alunos foram divididos em dois grupos 
ambos com 15 indivíduos (GE - Grupo Experimental, GC - Grupo Controle). Foram 
realizadas intervenções com jogos matemáticos contendo problemas de adição, 
apenas com o GE em oito encontros semanais de 1 hora e 30 minutos. Foi aplicado 
um teste aos dois grupos, anterior e outro posterior às intervenções, contendo oito 
problemas de subtração. Ao final, foram comparados os resultados, sendo possível 
identificar um crescimento de 27% a mais do GE em relação ao GC na quantidade 
de acertos ao resolver os problemas de subtração. Tais resultados corroboram com 
as pesquisas de Kamii (2002) de que as intervenções com os jogos de adição 
favorecem a construção da operação aritmética de subtração. É possível concluir 
também, que a busca de estratégias para a resolução de situações problema é 
viável para o enfrentamento do fracasso escolar, por enfatizar o papel ativo do aluno 
na construção do conhecimento, e atuar como contribuinte para o desenvolvimento 
da autonomia e do raciocínio lógico. 
 
Palavras-chave: Matemática; Jogos; Adição-Subtração. 
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INFRAESTRUTURA CAPÃO REDONDO 
 

Sara Sena dos Santos; Tatiane Timóteo de Oliveira; Dielly Aparecida Gomes 
Monteiro da Silva; Elize Keller Franco. 

 
Email: senasantyos54@gmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Direcionamos nosso foco para a infraestrutura do 
referido distrito, tendo por objetivo analisar como está organizada a infraestrutura no 
Capão Redondo e como os moradores da região avaliam esse sistema. 
Selecionaram-se como itens de infraestrutura para essa pesquisa os indicadores 
referentes a coleta de lixo, a limpeza urbana, placas para a localização de endereço. 
Participaram da pesquisa 27 moradores do distrito do Capão Redondo. A amostra foi 
não-probabilística. Para a coleta de dados, os pesquisadores optaram por trabalhar 
com um questionário com questões abertas. Os dados demonstram que uma parte 
considerável dos moradores (61%), não está satisfeita com a iluminação; 76% 
responderam que a coleta de lixo ocorre três vezes por semana, para os demais 
ocorre duas vezes por semana; também 76 % consideram que não há boa 
sinalização para os nomes das ruas. Concluiu-se que que há necessidade de 
melhoria nos itens selecionados sobre infraestrutura e recomenda-se estudos mais 
criteriosos sobre esses dados para que se possa reivindicar ações mais efetivas 
sobre a infraestrutura junto aos órgãos públicos. De posse desses dados a escola 
pode desenvolver ações para conscientização e mobilização da comunidade para a 
busca de melhorias. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Infraestrutura; Distrito Capão Redondo. 
 
 
 

O TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Paloma Cristina Fernando Rasquinho; Saara Souza Lourenço do Carmo; Elize Keller 
Franco. 

 
Email: palomacfr@gmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Nesse trabalho iremos levantar o índice de mortes por 
diversos meios de transportes e analisar a posição do Capão Redondo em relação a 
outros distritos. O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de mortes no 
trânsito, ficando atrás somente da India, China e Nigéria. Como metodologia utilizou-
se pesquisa em banco de dados eletrônicos. Os dados revelaram que as mortes por 
acidente de trânsito no ano tomado como base (2011) se deram predominantemente 
por atropelamentos e motocicletas. O Distrito ocupou a 11ª posição com mais mortes 
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de trânsito em relação aos outros noventa e seis distritos do município de São 
Paulo. Os resultados chamam atenção para importância de projetos educacionais 
preventivos por parte das escolas da região, bem como de iniciativas da 
subprefeitura local para a redução dos casos de acidentes. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Mortes por Meio de Transporte; Distrito Capão 
Redondo. 
 
 
 
 

PORTFÓLIO REFLEXIVO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CURSO DE 
PEDAGOGIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
Catherine Oliveira de Araújo; Cristina Zukowsky Tavares; Marcia Coutinho de 

Robertis Azevedo; Jailton Sousa do Carmo; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 
O portfólio reflexivo foi construído no decorrer do semestre pelos formandos do 
Curso de Pedagogia oportunizando a retomada reflexiva de saberes e práticas como 
futuros docentes. Em interface com o módulo de estágios constituiu-se como 
instrumento criativo e inovador de ressignificação, construção e avaliação de 
aprendizagens no ensino superior. A experiência ocorreu nos meses de agosto a 
novembro de 2016, no decorrer do módulo portfólio reflexivo e práticas pedagógicas 
no 8º semestre do Curso de Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo (UNASP). Foram realizados estudos, registros reflexivos, planos de aula 
utilizados como diretriz nos estágios, e análise de regências (a partir dos avanços e 
o que precisava ser aperfeiçoado – auto avaliação) fundamentadas em documentos 
e referenciais teórico práticos para a Educação Infantil, Ensino fundamental 1, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Os registros mais relevantes 
compuseram um portfólio físico e digital. Acrescidos a esses houve também um 
portfólio vivo, que validou pela linguagem teatral processos e conquistas de 
aprendizagem acadêmica, profissional, pessoal e espiritual apresentados no 
encerramento da Programação da Semana da Pedagogia 2016 e avaliado como 
destaque pelos alunos do Curso. Concluímos como notável a preocupação dos 
futuros professores em fazer a diferença como educadores ampliando o espectro de 
saberes e minimizando o distanciamento entre teoria e prática no ensino superior. 
Foi marcante a revelação de terem a Deus como guia e Jesus como maior e melhor 
exemplo. 
 
Palavras-chave: Portfólio Reflexivo; Curso de Pedagogia; Ensino Superior. 
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PROJETO INTEGRADOR: A SAÚDE NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Quéren Fortunato Neves; Camila Marinho; Elize Keller Franco. 
 

Email: q18nfanymal@gamil.com 
 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Nesse trabalho temos como objetivo analisar como está 
organizada a saúde pública no Capão redondo e como os moradores da região 
avaliam o atendimento. A metodologia consistiu em entrevistas informais com 
especialistas da saúde sobre a organização do sistema mediante um roteiro 
semiestruturado e para avaliar a satisfação realizou-se entrevista com os 
frequentadores de uma das UBS do distrito. A população constitui-se dos 
frequentadores do serviço realizado em 2 dias. A pesquisa revelou que o sistema de 
saúde está organizado para facilitar o tratamento dos pacientes e desafogar os 
prontos-socorros dos hospitais. A assistência médica ambulatorial (AMA) atende 
casos de urgência que não trazem risco de morte, o atendimento é feito por dois 
tipos de médicos: o clínico geral e o pediatra, não há marcação de consulta. A 
unidade básica de saúde (UBS) atende mediante marcação, com três 
especialidades médicas a disposição: clínico geral, pediatra e o ginecologista. Os 
ambulatórios de especialidades (AME) são mais especializados, fazem vários 
exames e pequenas cirurgias em pacientes encaminhados pela UBS. Também tem 
a unidade de pronto atendimento (UPA). Quanto a satisfação com o atendimento; 
50% considera ruim; 20% regular e 30% ótimo. As considerações finais apontam 
para a importância de levantamentos que envolvam a participação de uma amostra 
maior a fim de que alcancemos uma melhor compreensão do índice de satisfação 
com os equipamentos de saúde do Distrito, bem como, as causas da insatisfação. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Saúde Pública; Distrito Capão Redondo. 
 
 
 
 

PROJETO INTEGRADOR: CULTURA NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Marlon Ribeiro Rodrigues; Eronilda Penedo da Silva; Laura Carolina da Silva; Letícia 
Souza Ermirio; Elize Keller Franco. 

 
Email: mribeirorodrigues@gmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto Integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós, educandos, sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Entre os indicadores focalizamos a Cultura, tendo como 
objetivo conhecer a divulgação estatal (estadual e municipal) da oferta de atividades 
culturais no distrito do Capão Redondo e a percepção de alunos quanto as 
atividades culturais em sua região. O acesso à cultura é um direito previsto na 
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Declaração de Direitos Humanos da ONU e ratificada na constituição vigente no 
Brasil. Como metodologia realizamos uma pesquisa em fontes eletrônicas para 
levantamento da oferta de equipamentos para a promoção de práticas culturais e 
entrevistas com 30 alunos em cada turma do 3º Ano do Ensino Médio em dois 
colégios, com questões abertas e fechadas. Os dados disponíveis nos sites 
consultados, tanto do poder estadual e municipal, estão defasados quanto aos 
equipamentos culturais. A percepção dos alunos entrevistados parece acompanhar 
esta tendência, em ambos os colégios, assim como o descontentamento com o que 
é oferecido na região do Capão Redondo, declarando que deixam o bairro para 
encontrar atividades culturais. A maior parte das iniciativas culturais frequentadas na 
região são de iniciativa de ONGs e estabelecimentos privados, como o cinema do 
Shopping Campo Limpo. Também chamou a atenção nos resultados o não 
reconhecimento, pelos alunos das duas turmas, do espaço escolar como difusor de 
cultura. Concluímos que, apesar da limitação de amostra, os resultados são 
significativos por demonstrarem uma tendência que deve ser levada em 
consideração pelos futuros educadores da região, como missão de quadro a ser 
revertido ao menos na esfera escolar. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Cultura; Capão Redondo. 
 
 
 
 

PROJETO INTEGRADOR: ESPORTES NO DISTRITO DO CAPÃO REDONDO 
 

Valéria de Lima Oliveira; Ana Carolina dos Santos Sales; Nathalia Damasceno de 
Oliveira Mota; Elize Keller Franco. 

 
Email: lelamsn2008@hotmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Entre os indicadores focalizamos o Esporte, tendo como 
objetivo conhecer a oferta de esportes no distrito do Capão Redondo. Segundo 
Mattos (2006), o esporte traz o potencial de trabalhar várias das habilidades dos 
alunos ao mesmo tempo. A possibilidade de interações sociais promovidas pelas 
aulas de Educação Física é única. Fora da escola, a atividade esportiva é algo 
importante nas comunidades, pois é uma forma de lazer e promoção de saúde para 
todos, além de diminuir a criminalidade por ocupar o tempo dos jovens com algo 
produtivo. Como metodologia utilizou-se pesquisa em fontes eletrônicas para 
levantamento da oferta de equipamentos para a promoção de práticas esportivas. 
Os dados demostraram que no distrito do Capão Redondo no ano de 2012 haviam 
11 equipamentos esportivos. Apesar de ser um número razoável, está em 
desvantagem em relação a outros distritos que possuem um número maior de 
equipamentos para uma densidade demográfica menor do que o Capão Redondo. 
Ao fazer pesquisas em sites, observamos que a maioria dos projetos esportivos no 
distrito são iniciativas das ONGs, esse fato é algo que deveria começar a ser 
pensado pelos governantes. Serve como alerta também para as escolas públicas 
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que em sua maioria possuem bons espaços esportivos nem sempre bem 
aproveitados para as aulas e nem disponibilizados para a comunidade. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Esportes; Distrito Capão Redondo. 
 
 
 
 

PROJETO INTEGRADOR: MEIO AMBIENTE NO DISTRITO DO CAPÃO 
REDONDO 

 
Zelma Rosaria Santos; Vanessa Aparecida Alves; Elize Keller Franco. 

 
Email: zelmarosaria@gmail.com 

 
O presente trabalho se origina no componente curricular Projeto integrador. No 
primeiro semestre o foco foi um levantamento sobre os indicadores socioeconômicos 
do Distrito do Capão Redondo, visando conscientizar a nós educandos sobre a 
importância de se conhecer o contexto no qual as escolas estão inseridas e onde se 
dará o processo educativo. Nesse trabalho focalizamos o meio ambiente e fizemos 
um recorte do tema para analisar quem é a população que utiliza o Parque Santos 
Dias localizado no distrito e quais são as atividades realizadas com maior frequência 
em suas dependências. A criação do Parque Santo Dias remonta à história dos 
Adventistas no distrito do Capão Redondo que em 1915 instalaram uma fazenda 
onde funcionava o Seminário Adventista. Essa foi desapropriada em 1990 pela 
prefeitura para a construção da COHAB Adventista. Na mesma ocasião surgiu a 
associação dos moradores em prol do Parque Ecológico Santo Dias que reivindicou 
sua construção. O parque foi inaugurado em de 1992. Desde sua fundação vem 
cumprindo a função de conservar e recuperar áreas verdes, além de preservar a 
fauna e flora nativa. A pesquisa foi realizada no próprio Parque durante uma 
semana, com os frequentadores do local. Referente aos dados das atividades 
realizadas, foram coletados na Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
Os dados demonstram que a faixa etária que mais frequenta o parque é a dos 26 a 
35 anos (35%), seguida pelos 16 a 25 anos (29%). A faixa etária dos maiores de 60 
foi a menos representada (3%). Quanto a utilização; 43% utiliza para lazer ou 
descanso; 26% para atividades físicas ou esporte; 21% para contato com a 
natureza, dentre outros. Conclui-se que o parque se constitui como um elemento 
importante do meio ambiente a ser preservado no Distrito. 
 
Palavras-chave: Projeto Integrador; Meio Ambiente; Distrito Capão Redondo. 
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ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR EM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
Camila de Souza Garcia Viana; Simone de Araújo Vasconcelos; Brenda Kristina de 

Melo Vieira; Suely Maria Santos da Silva Franca. 
 

Email: camila_sgv@hotmail.com 
 
Este artigo tem como objetivo principal descrever um caso de abuso sexual 
intrafamiliar, analisado por um grupo de alunos do 10º semestre do Curso de 
Psicologia em um dos Conselhos Tutelares da Capital Paulistana que atendem uma 
das comunidades. A pesquisa se delimitará em analisar teoricamente as correlações 
entre a violência sexual intrafamiliar, aplicando a Teoria Cognitivo Comportamental, 
bem como apontar a efetividade dos órgãos públicos na proteção ao menor 
vitimado, quanto a eficácia de sua atuação nos âmbitos preventivos e remediativos, 
especialmente, no contexto de famílias de maior vulnerabilidade social. O caso 
relatado foi atendido apenas uma vez no dia 06 de abril de 2016. As demais 
solicitações para que a família, principalmente os menores, fossem atendidos foram 
negligenciadas. O objetivo do atendimento com as crianças eram o acolhimento, 
escuta ativa, e a partir disso os devidos procedimentos para que essas crianças 
fossem retiradas de um ambiente claramente disfuncional para o desenvolvimento 
saudável. Diante do caso relatado e por essa pesquisa é possível constatar que as 
famílias em estado de vulnerabilidade social não conseguem promover o 
desenvolvimento saudável dos membros da família, tornando-se suscetíveis a 
situações de abuso e violência intrafamiliar. Diante disso o tratamento à vitimas de 
violências possuem necessidades de equipes especializadas e que saibam de 
maneira esclarecida o que fazer diante de casos sérios como esse. Através desse 
trabalho também foi possível concluir que a Teoria Cognitivo Comportamental é 
efetiva diante de casos de abuso sexual e suas consequências, ocorrendo 
mudanças e reduções dos sintomas decorrentes dessa violência. Vale ressaltar a 
importância das distribuições de rendas de maneira mais equilibrada, o que geraria 
menos famílias com acesso escasso a informações básicas. Cabe a sociedade e ao 
governo a tomada de maiores medidas e programas que auxiliem na diminuição 
relevante de famílias do perfil analisado neste trabalho. 
 
Palavras-chave: Abuso Sexual; Violência; Intrafamiliar; Politicas Públicas. 
 
 
 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE UMA CRIANÇA COM TRAÇOS DE DEPRESSÃO 

E ANSIEDADE 
 

Marcela Silva Bento; Daniel de Aguiar Souza; Laura Aló Torres; 
Thiago da Silva Gusmão Cardoso. 

 
Email: marcela.bento1993@outlook.com 

 
O psicodiagnóstico, que é uma avaliação psicológica, objetiva identificar forças e 
fraquezas no funcionamento psicológico, com um foco na existência ou não de 
psicopatologia. Para tanto, há a utilização de vários testes e de outras ferramentas 
para a obtenção de informações que favorecerão a avaliação de um sujeito de 
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maneira científica, sistemática e orientada para a resolução de problemas. 
Entretanto, o psicólogo, antes de fornecer o resultado do psicodiagnóstico, precisa 
ter bem definido qual o objetivo desta avaliação e se os resultados são pertinentes 
às necessidades da fonte de solicitação. Este estudo de caso visa apontar os 
principais resultados da avaliação psicodiagnóstica de uma paciente de 9 anos, 
estudante do 3º ano de uma escola particular do município de São Paulo. Foram 
realizados cinco atendimentos com duração aproximada de uma hora, na clínica 
escola do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP). A paciente foi 
conduzida ao setor de Psicologia pela mãe devido ao baixo rendimento escolar, 
timidez e retraimento no ambiente estudantil.  Durante as sessões, a anamnese e o 
CBCL foram realizados com a responsável. Também foi aplicado o Mini Exame do 
Estado Mental, WISC, HTP e Pfister para a verificação da inteligência, cognição e 
personalidade da paciente, evidenciando, assim, as principais características do 
funcionamento desta criança. Na avaliação, verificou-se que seu Q.I é médio inferior. 
Os resultados apresentaram índices de depressão, ansiedade, insegurança, 
inadequação, dependência, organicidade, introversão, atitude defensiva, 
descontentamento, retraimento e regressão. O concretismo, evidenciado pela 
dificuldade de imaginar, é refletido no excesso de preocupação com seu próprio 
desempenho, concomitantemente associado à timidez e resistência, possivelmente 
para evitar, dessa maneira, possíveis frustrações e servindo como um mecanismo 
de defesa do ego. Portanto, orienta-se que a paciente seja encaminhada para uma 
avaliação oftalmológica, além de acompanhamento psicopedagógico e psicológico 
(ludoterapia). 
 
Palavras-chave: Psicodiagnóstico; Avaliação Psicológica; Depressão Infantil 
 
 
 

EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA: UM RELATO DE INTERVENÇÃO 
 

Evelyn da Costa; Beatriz Leite da Silva Souza; Rebecca Ferreira Fonseca; Victor 
Hugo Teixeira; Wami Zua Pedro; Suely Maria Santos da Silva Franca. 

 
Email: evelync18e@gmail.com 

 
A adolescência é a fase onde se desenvolve a construção da identidade. É um 
período marcado por mudanças físicas e emocionais e de estruturação da 
sexualidade. Embora a sexualidade seja inerente ao ser humano, existem muitas 
barreiras para se tratar deste assunto. A educação sexual permite que o adolescente 
se conheça, obtenha informações e faça reflexões que serão necessárias para que 
este realize decisões conscientes ao longo da vida. Portanto, objetivou-se por meio 
deste trabalho, realizado durante o Estágio Básico VI do curso de Psicologia do 
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) em um colégio privado 
localizado na zona sul de São Paulo, promover em adolescentes de 11 a 15 anos, 
conhecimento e conscientização acerca das temáticas que envolvem as vivências 
em sexualidade. Para tanto, foram realizadas reuniões abrangendo questões como, 
anatomia sexual; cuidados com o corpo; autoestima; relacionamentos; identidade de 
gênero e orientação sexual; pornografia; assédio e abuso sexual; DSTs; gravidez na 
adolescência; casamento precoce e métodos contraceptivos. Os recursos 
empregados foram: apresentações de slides, vídeos, dinâmicas e rodas de 
conversa. Observou-se que os adolescentes possuíam uma visão distorcida e 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 101 

escassez de informações acerca de algumas temáticas em sexualidade, porém os 
momentos de reflexão e discussão permitiram que pensassem de forma mais 
autônoma e sanassem dúvidas. Pôde-se concluir que a educação sexual na 
adolescência é fundamental para desenvolver nos jovens recursos e informações 
para que possam lidar com os desafios que esta fase apresenta. Visto que a escola 
é um espaço de socialização e convivência, onde a sexualidade é manifesta de 
diferentes formas, é de grande relevância a adoção de projetos em educação sexual 
que promovam no adolescente uma atitude consciente e uma vivência saudável de 
sua sexualidade. 
 
Palavras-chave: Adolescência; Sexualidade; Educação Sexual. 
 
 
 

ESTÍMULOS AVERSIVOS E REFORÇOS POSITIVOS PRATICADOS POR 
PROFESSORES: OBSERVAÇÕES EM UMA SALA DO PRÉ 

 
Laura Aló Torres; Daniel Henrique Schiefelbein da Silva; Thiago da Silva Gusmão 

Cardoso. 
 

Email: laura.latt@hotmail.com 
 
Normalmente conferimos à observação um grande valor, pois por meio dela 
conhecemos e temos contato com o mundo. De fato, dentre todos os nossos 
sentidos, a visão é aquela que destacamos como primordial para a revelação do 
mundo “real” no qual estamos inseridos. Na Psicologia, especialmente, por meio da 
observação, é feito um parecer do profissional acerca de uma questão ou problema 
psicológico, em que se evita impressões subjetivas e interpretações pessoais. Para 
tanto, as observações dos comportamentos necessitam ser relatadas utilizando-se a 
linguagem científica, levando-se em consideração apenas fatos e acontecimentos 
perceptíveis pelos sentidos. O presente trabalho teve como objetivo utilizar-se dos 
sentidos para a observação e registro da frequência de comportamentos de reforços 
positivos e aversivos que uma professora substituta e outra efetiva (“A” e “B”), de 
uma escola particular do município de São Paulo, produziram durante um período de 
aula de aproximadamente 50 minutos de uma turma do pré, em quatro dias 
diferentes. “A” lecionou a primeira aula e “B” as três demais. O foco das observações 
sistemáticas foi definido com base em uma observação prévia, naturalística, de 50 
minutos, na qual se utilizou a técnica de registro cursivo. Os observadores eram dois 
estagiários básicos do curso de Psicologia do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo (UNASP). Na primeira e segunda observações sistemáticas, os 
comportamentos foram registrados sem divisões dentro do período de observação, e 
nas duas últimas sistemáticas foi utilizada a técnica de registro categorizado por 
evento em intervalos de 10 minutos, totalizando 4 observações. Os resultados 
mostraram que a professora “A” produziu o dobro de reforços positivos em relação 
aos estímulos aversivos. Entretanto, 85,93% dos comportamentos registrados de “B” 
se referiram aos aversivos, demonstrando que “B” produziu cerca de 6 vezes mais 
comportamentos aversivos em relação aos reforços positivos (14,06%). 
 
Palavras-chave: Análise Experimental do Comportamento; Observação; Reforço 
Positivo; Estímulo Aversivo; Punição. 
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O DESENHO DA FIGURA HUMANA COMO MEDIDA DE AVALIAÇÃO DA 
IDENTIDADE 

 
Thais Nicole da Silva; Diego Stefani Calzavara Pádua; Thiago da Silva Gusmão 

Cardoso. 
 

Email: thaisnicole67@gmail.com 
 
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. 
 
Palavras-chave: DFH; Equilibração; Identidade. 
 
 
 
 

OFICINA DE ARTE TERAPIA: LIDANDO COM AS EMOÇÕES – RELATO DE 
EXPERIÊNCIA 

 
Vivian Andrade Araújo; Cecília Manzine; Patrícia Maria Silva; Neusa Terumi 

Kawakami Kiryu; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 
A arte é uma criação humana com valores estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia) 
que sintetizam as suas emoções, sua história, seus sentimentos e a sua cultura. 
Teve como meta: promover o autoconhecimento, visando o autoconhecimento, 
resgate da autoestima e autoconfiança; e possibilitar através das produções 
artísticas, que o indivíduo desenvolva recursos internos saudáveis para o 
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enfrentamento de seus problemas. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, 
abrangendo aspectos qualitativos. Tendo como população 26 funcionários, oriundos 
de um espaço comunitário de um bairro da Zona Sul de São Paulo. Foram 
realizadas cinco sessões de arte terapia considerando a construção de uma 
identidade grupal a partir do reconhecimento da própria individualidade. Foram 
propostas atividades como: roda de conversa, auto expressão plástica, teste 
estresse, dobradura, construção em origami e cartões, bexigas, chocolate, pintura, 
música, poesia, dinâmica de relaxamento, seleção de imagens (revistas). Observou-
se satisfação da equipe ao ver a materialização de uma nova produção, a partir de 
uma representação individual, que representava cada um deles inseridos 
harmoniosamente em um contexto. A percepção dos resultados foi notada em 
reações e relatos. Uns aplaudiam, outros arregalavam os olhos, e o comentário 
“agora vamos sempre lembrar de que somos um grupo, uma equipe”. Nas sessões 
emergiram questões sobre a própria história de vida, suas relações com o passado e 
presente. Foram relembradas experiências como: quais emoções, sentimentos e 
pensamentos resultaram dessa vivência. Percebemos que houve identificação 
positiva e manifestações efetivas no desenvolvimento das atividades. Constatamos 
que foi uma experiência relevante pois da expressão artística o indivíduo pode se 
conhecer melhor, aprender a lidar melhor com suas experiências traumáticas, 
melhorar seus recursos cognitivos, além de poderem usufruir de propriedades 
revitalizastes da produção artística. Lançamos uma semente para posteriores 
intervenções. Evidenciamos que há interesse da Instituição na continuidade do 
projeto. 
 
Palavras-chave: Arte terapia; Emoções; Oficina. 
 
 
 
 

PERCEPÇÃO DO INDIVÍDUO COM DEPRESSÃO EM RELAÇÃO AO 
ADOECIMENTO 

 
Adriana Salomão dos Santos; Arnaildo Costa; Claudia Castro Alves; Vivian Andrade 

Araújo. 
 

Email: drika24psicounasp@hotmail.com 
 
A depressão é um termo bastante estudado no meio cientifico é uma alteração 
afetiva, classificada como um transtorno de humor, mais falada e analisada na 
atualidade. A depressão tem alto impacto na vida do paciente e de seus familiares, 
com expressivo comprometimento nos aspectos sociais, ocupacionais e em outras 
áreas de funcionamento. O presente estudo tem como finalidade refletir sobre os 
atendimentos psicoterápicos realizados durante o semestre letivo à uma paciente na 
policlínica do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), tendo como 
referencial a abordagem Cognitiva Comportamental. O objetivo do indivíduo em 
terapia cognitiva é utilizar aspectos educacionais que incluem a informação ao 
paciente sobre o seu transtorno, tendo a aliança terapêutica como componente 
fundamental. Neste caso a psicoeducação sobre o transtorno e sobre o modelo de 
tratamento foi parte essencial do processo, pois ajudou a paciente a conhecer seu 
transtorno, tendo inicialmente um caráter informativo; contudo, ao longo da terapia, a 
psicoeducação possui caráter formativo, pois as informações recebidas inicialmente 
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passam a exercer papel mais consistente para o paciente. Dessa forma pode-se 
dizer que a Terapia Cognitiva é um modelo de cooperação e confiança, no qual o 
paciente participa ativamente do seu processo de mudança através desses dois 
níveis de aprendizagem e cognição. Todavia tenha sido evidente a evolução da 
paciente, os atendimentos só foram encerrados devido ao final do semestre letivo, 
mas não foi dada alta para a paciente. A mesma permanecerá em atendimento pela 
estagiaria após o recesso, pois ainda precisa de suporte e ser potencializada, 
apesar das modificações que teve, ao final do atendimento ainda estava muito frágil 
e poderia levar à recaídas. 
 
Palavras-chave: Depressão; Terapia Cognitiva; Aliança Terapêutica. 
 
 
 

PERFIL PSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM PAIS SEPARADOS 
 

Christhof Karklin Wolter; Thiago da Silva Gusmão Cardoso. 
 

Email: christhof.wolter@hotmail.com 
 
 

Um dos grandes desafios da clínica psicológica, na atualidade é poder entender e 
acompanhar a interlocução entre fenômenos sociais crescentes como o divórcio e as 
suas implicações psíquicas nos indivíduos que passam por ele. A separação é um 
fenômeno cada vez mais frequente. Quando há rompimento entre cônjuges, nota-se 
que uma grande alteração acontece na família. Inúmeras mudanças ocorrem na 
dinâmica familiar para que, ao longo do tempo, uma nova convivência dos familiares 
possa ser estabelecida. De acordo com Carvalho (2003) um dos fatores que causam 
mudança na estrutura tradicional da família é o divórcio. A separação afeta todos os 
que estão envolvidos com o casal, dos filhos aos parentes e amigos. O Brasil 
registrou em 2004 130,5 mil divórcios, e no ano de 2014 este número se elevou 
ainda mais com 341,1 mil divórcios. Isto é um crescimento de 161,4% nos últimos 10 
anos. Este dado é proveniente da pesquisa Estatísticas do Registro Civil 2014, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Estes dados despertam a 
atenção para este fenômeno e suas consequências no âmbito familiar, 
especialmente para os filhos adolescentes que passam pela separação dos pais. O 
divórcio provoca uma crise para a família como um todo e também para cada 
indivíduo que a compõe, aumentando a complexidade das tarefas desenvolvimentais 
que o grupo familiar estiver vivenciando no momento em que ocorrer (Carter & 
McGoldrick, 1989/1995). Estes dados nos remetem a uma preocupação a nível 
psíquico.  Como será que este fenômeno social crescente pode estar afetando os 
adolescentes? Com a falta de estudos e informações sobre esta área, o atendimento 
efetivo da clínica psicológica é dificultado, evidenciando assim a grande necessidade 
de estudos que esclareçam e norteiem a abordagem com adolescentes que tem pais 
separados. 
 
Palavras-chave: Separação; Divórcio; Adolescentes; Efeitos Psicológicos. 
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TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E 
HABILIDADES MATEMÁTICAS 

 
Cinthia Almeida Silva; Thiago da Silva Gusmão Cardoso. 

 
Email: cinthia.almeida1102@hotmail.com 

 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem como 
características os seguintes sintomas cardinais: desatenção, impulsividade e 
hiperatividade. Essas características diagnósticas acarretam prejuízos nos contextos 
familiar, profissional, social e/ou acadêmico, bem como na esfera emocional. 
Existem três tipos do TDAH: desatento, hiperativo-impulsivo e o tipo combinado. 
Tem crescido o interesse em estudos com crianças e adolescentes com TDAH na 
área das dificuldades de aprendizagem matemática. O presente trabalho tem como 
objetivo analisar estudos disponíveis em plataformas online que mostram as 
habilidades e dificuldades matemáticas em crianças com TDAH. Para tanto, foi 
realizada uma revisão compreensiva da literatura utilizando termos como: TDAH, 
matemática, escola. Os seguintes resultados foram encontrados mostrando 
similaridade: estudo de caso realizado com duas crianças já diagnosticadas e em 
tratamento, no qual foi aplicada uma bateria de testes para avaliar raciocínio e 
resolução de problemas matemáticos. No domínio da Aritmética, uma das crianças 
demonstrou que sabia utilizar os algoritmos e mobilizá-los para responder a um 
problema verbalmente, mas, na execução no papel apresentava erros de sinal ou 
omissões, por distração ou desconhecimento; a outra criança obteve resultado 
acima do esperado, no entanto, para executar manualmente o problema, 
apresentava erros e o resultado era diferente. Em outro estudo de caso feito com um 
menino não foram utilizadas baterias de avaliação psicológica para desempenho em 
matemática, mas foram feitos simulados, e, da mesma forma, verbalizava seu 
raciocínio lógico e cálculos corretamente, mas, para escrever apresentou resistência 
e fez cálculos que não correspondiam ao exercício. Em outro estudo, foram 
apresentadas técnicas para ensino da matemática para alunos com TDAH, como 
jogos e aulas expositivas. Conclui-se que os estudos das habilidades matemáticas 
em crianças com TDAH são escassos, evidenciando a necessidade de estudos que 
abordem estratégias de mediação do aprendizado matemático nesse público. 
 
Palavras-chave: Desatenção; Impulsividade; Hiperatividade. 
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A EVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS EM NUVEM 
 

Ely Ewerson Medeiros de Medeiros; Gustavo Abreu Caetano. 
 

Email: shiro.medeiros@hotmail.com 
 
Quando se fala em computação em nuvem (cloud computing), até há alguns anos 
atrás, era tido apenas como uma tendência. A aposta era, de que ninguém mais iria 
necessitar instalar um programa em seu computador para realizar, desde tarefas 
básicas (como editores de texto) até trabalhos mais complexos (como editores de 
vídeos ou músicas) tudo seria realizado através da internet. Sendo assim, como os 
dados não estão em um computador em específico, e sim na rede, uma vez 
conectado devidamente ao serviço oferecido online, é possível acessá-lo de 
qualquer parte do planeta. As vantagens oferecidas são diversas, uma delas é que 
não há a necessidade de se ter uma máquina potente para executar os serviços, já 
que tudo é feito em servidores remotos. Todavia, a computação em nuvem também 
possui desvantagens, principalmente na questão da segurança. Afinal, ter nossas 
informações importantes em um ambiente virtual, nem todos se sentem à vontade 
com isso. Outro ponto também é, que como é necessário acessar os dados que se 
encontram na rede, ter uma conexão com a internet (estável e rápida) é primordial 
para tal, principalmente quando se trata de streaming e jogos, pois os servidores se 
encontram espalhados pelo mundo. Por isso, uma internet instável ou de baixa 
velocidade é prejudicial para o aproveitamento pleno desta tecnologia. Mas não há 
dúvidas de que a computação em nuvem é uma realidade cada vez mais sólida, 
presente em nosso dia a dia e que cresce em um ritmo frenético. Aguardamos 
assim, na expectativa da evolução de seus próximos passos. 
 
Palavras-chave: Cloud Computing; Tecnologia; Serviços. 
 
 
 

BENEFÍCIOS TRILATERAIS EM CONSUMO E PRECIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 
VARIÁVEL EM AMBIENTES IAAS 

 
Halisson Thiago da Silva Ramos; Gustavo Abreu Caetano. 

 
Email: halisson_g5@hotmail.com 

 
Nos últimos anos, a crescente área de Cloud Computing está saturando no que diz 
respeito a fornecedores desses serviços (IaaS, PaaS e SaaS). Há dificuldade para 
decidir entre grandes empresas que prestam serviços mais baratos e pequenas 
empresas que prestam serviços mais especializados sob demanda, ambos com 
gerenciamento, cobrança e benefícios trilaterais, porém com valores mais 
expressivos. No Brasil, apenas algumas empresas têm se dedicado à otimização do 
processo de cobrança sob uso continuo/demanda, o que mais divergem ou 
viabilizam as contratações. Tais processos são constituídos por cobrança sob 
demanda, ou seja, sendo o consumo variável a cobrança também é. Na pioneira 
brasileira, IBM, o consumo variável já é uma realidade com o sistema Docker – 
desenvolvido exclusivamente para ela. Todavia em relação às empresas de menor 
porte, apenas a CorpFlex possui tal solução adquirida no exterior, mas a 
comercializa. Algumas em maiores como Tier3, têm trabalhado por anos para 
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viabilizar um projeto próprio que sustente a ideia, mas ainda não obtiveram sucesso. 
Empresas estrangeiras têm se dedicado a esse importante passo comercial e 
substancial para o mercado futuro, a OnApp (com custo homem/hora e mensal altos, 
chegando a custar R$45,00 por VM aplicada. Exige mais expertise nos produtos de 
pré-requisitos); a Abiquo (nessa solução as interfaces também muito intuitivas e 
completas só se deixam perder pelo alto custo de aquisição e mão de obra 
especializada em Linux, já que a solução gira em CentOS). Outras empresas de 
menor representação têm menos facilites para implantação, ou não apresentam a 
parte de cobrança sob demanda. Fato é que o mercado brasileiro, ainda muito mal 
explorado no setor, tem grande potencial para cobrir outras potencias como UK e 
US, que detêm a esmagadora maioria dos fabricantes e customers dessas soluções 
que prometem ser o futuro do corporate cloud. 
 
Palavras-chave: Cobrança Sob Demanda; Cloud Computing; Painel de 
Gerenciamento. 
 
 
 

CLOUD COMPUTING - ALOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM ÁRVORE 
 

Carlos Augusto Ribeiro; André Vanderlei Ramos Moreira; Gustavo Abreu Caetano. 
 

Email: carloslonganimo@hotmail.com 
 
A computação em nuvem propõe ao usuário final a abstração de um ambiente físico, 
onde os recursos deste são virtualizados como (Armazenamento, processamento e 
comunicação), abstendo do usuário a responsabilidade de manutenção e localização 
dos recursos físicos. Os provedores destes recursos IaaS (Máquinas Virtuais, 
Roteadores, Storages e etc.) e serviços propõe uma infraestrutura virtual a partir de 
um ambiente físico que independe da sua localização geográfica. O provedor desta 
infraestrutura virtual (IV) deve ter mapeado de forma gráfica a parte física e virtual de 
seu ambiente. As soluções para os problemas de alocação de recursos, visam 
apenas tangenciar em sua grande maioria problemas de alocação de redes virtuais 
(roteadores e canais de comunicação), não considerando os demais componentes 
participantes do problema em uma Infraestrutura Virtual ou física. A solução 
proposta visa desenvolver um algoritmo heurístico que irá definir grafos (IV e Físico) 
conexos e acíclicos, onde sua representação será modelada no formato de árvore. 
Esta solução permite a diminuição do espaço de busca de alocação usando 
estratégias viabilizando assim o uso em qualquer topologia (Física ou virtual), para 
isso são utilizados métricas como taxa de mapeamento, carga e fragmentação do 
datacenter. Atualmente os serviços que se utilizam da computação em nuvem estão 
presentes de forma direta na internet. Com algoritmo de alocação aplicado a este 
ambiente irá desempenhar a função de analisar os grafos de uma determinada 
infraestrutura física e virtual, onde por sua vez irá gerar um relatório baseado em 
árvore, capaz de diminuir o tempo de resposta das alocações, usando o 
agrupamento de informações para busca. 
 
Palavras-chave: Computação em Nuvem; Locação; Algoritmo. 
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CYBER-CRIME 
 

Mardson Santos Loureiro; Gustavo Abreu Caetano. 
 

Email: slou.msl@hotmail.com 
 
O número de computadores vendidos vem crescendo constantemente no mundo, e 
com esse crescimento existe cada vez mais pessoas utilizando a Internet. Com o 
crescimento da demanda da utilização de tecnologias da informação, cada vez mais 
pessoas estão enviando informações pessoais e empresariais. Esse crescimento 
tem dado margem para pessoas mal-intencionadas cometerem vários crimes como 
roubo de dinheiro através do desvio de informações bancarias e informações de 
empresas, fraudes, pornografia, pirataria, falsa identidade, e muitos outros. O nome 
dado a esse tipo de prática é Cyber-Crime, também chamado de crime limpo, pois o 
praticante não tem contato físico com vítimas. Existem vários meios para o acesso a 
informações. Esses meios são por Spam, sites que disponibilizam filmes, séries, 
softwares piratas e sites adultos. As invasões decorrentes deste modo se dão pela 
inserção de vírus que por muitas vezes não são detectadas pelo antivírus. De 
acordo com um relatório emitido pela empresa de Segurança, CyberSecurity 
Ventures, até 2020 o cyber-crime vai gerar cerca de U$ 6 trilhões em prejuízo 
anualmente. Essa estimativa se dá pela quantidade de equipamentos (cerca de 40 
bilhões) que trafegam informações tornando-se mais atraentes para pessoas mal-
intencionadas. Pela grande demanda da utilização da Internet, os sites e as pessoas 
não se preocupam com a segurança. Algumas empresas já gastam fortunas em 
projetos e ferramentas de segurança que detectem possíveis ataques e monitorem 
para prevenção evitando esse tipo de ação criminosa. Deve haver mais informações 
acerca deste assunto, para que as pessoas aprendam a se proteger, evitando os 
conteúdos que podem ser manipulados facilmente. Também são necessárias leis 
mais eficazes para punir quem comete esses crimes. Também é preciso 
investimento para as polícias e órgãos que investigam crimes desta natureza para 
localizarem essas pessoas. Um maior preparo e conscientização também é indicado 
para os usuários e empresas. 
 
Palavras-chave: Cyber-crime; Segurança; Tecnologia. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE JOGOS PARA QUEM NÃO É DE 
PROGRAMAÇÃO 

 
John Lennon Silva Soares; John Lennon Silva Soares; Gustavo Abreu Caetano. 

 
Email: johnlennon1926@hotmail.com 

 
Dentro do segmento de games existem várias ferramentas para se criar um jogo. 
Com tantas possibilidades fica difícil saber por onde começar, tudo parece muito 
difícil, o primeiro e grande passo não é escolher a linguagem que vai ser usada para 
desenvolver o jogo, mas do que irá se tratar o jogo e se as pessoas iriam jogar caso 
fosse publicado. Quando falamos do que irá se tratar estamos falando de qual 
categoria vai se enquadrar, ação, esporte, RPG. Vale lembrar que um jogo nada 
mais é do que um software que foi desenvolvido para ter um algoritmo de interação 
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com o usuário. Em um dos primeiros passos temos a criação do primeiro protótipo, 
uma das partes mais importante, pois é nele que vão ser colocadas todas as ideias, 
já o protótipo final deverá ser o mais parecido possível ao projeto final, nesse 
processo podem ocorrer várias mudanças, mas nada que fuja da ideia principal. A 
paciência é a chave de todo esse processo. Com as ideias e protótipo final feito, 
partimos para implantar a linguagem de programação a ser usada. No mercado de 
games tem jogos feitos em C, C# e várias outras linguagens. É necessário achar a 
síntese que te agrade mais, e quando menos perceber um simples protótipo vai 
estar um jogo incrível pronto para ser testado e jogado. 
 
Palavras-chave: Jogando; Desenvolvimento; Linguagem. 
 
 
 

EVOLUÇÃO DA INTERNET COM SEGURANÇA 
 

 
Ednilson Rozendo do Nascimento; Francisco Cristiano Teixeira 

Barbosa; Gustavo Abreu Caetano. 
 

Email: ednilsonrozendonas@gmail.com 
 
A Internet sempre foi um atrativo como meio de comunicação para milhões de 
usuários do mundo inteiro desde a sua popularização. A Internet utiliza-se de suas 
tecnologias de comunicação como pulsos elétricos e ondas de rádio, mas existe 
limitação de velocidade que muitas vezes não atende às necessidades dos usuários, 
não estando mais satisfeitos com essa tecnologia. Foram necessárias novas 
tecnologias para atender as necessidades dos usuários, para isto teve que ocorrer 
uma evolução. Esta evolução se deu em grande parte com a Internet das Coisas, 
através de fibras ópticas, transmitindo dados em grandes volumes. Com tanta 
tecnologia e usuários acessando a Internet, fica a preocupação com a segurança. 
Assim como uso da internet trouxe uma série de inovações, benefícios e 
oportunidades, também trouxe diversos riscos aos seus usuários. Sabemos que 
existem muitas pessoas mal-intencionadas quando os usuários estão conectados na 
Internet. Podem usar várias ferramentas para capturar seus dados, principalmente 
quando estão usando páginas de bancos ou de cartões de créditos em compras 
online. Para resolver estas questões, é preciso haver uma educação de prevenção 
de ataques não somente dos usuários, mas também dos fornecedores de serviços, 
para que tenhamos uma Internet evolutiva e segura para todos. A evolução da 
tecnologia e a segurança na Internet tem que caminhar sempre juntas para que 
possamos navegar na Internet sem ter a preocupação de ter os dados roubados, isto 
poderá, um dia, se tornar uma realidade com a evolução da Internet com segurança. 
 
Palavras-chave: Evolução da Internet; Segurança; Novas tecnologias. 
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INTERNET DAS COISAS VERSUS SEGURANÇA 
 

Rogerio Luqueto Lopes; Adilson Albino Pereira; Gustavo Abreu 
Caetano. 

 
Email: rluqueto@gmail.com 

 
Em tempos modernos, a Internet está cada vez mais avançada e de fácil acesso, 
nos deixando mais a “vontade” para acessarmos de qualquer lugar. Com o avanço 
da Internet das coisas, é preciso reforço na proteção de informações pessoais. A 
tendência de ter carros, geladeiras, televisores, relógios e roupas conectadas à 
Internet pode representar benefícios e ameaças graves à sociedade. Qualquer 
dispositivo que esteja conectado à Internet corre o risco de ter o seu controle 
sequestrado. Com isso nossas informações ficam muito expostas para pessoas ou 
empresas mal-intencionadas, que ao invés de nos ajudar, nos prejudicam. Mas 
pensando bem, quem nunca ficou sem acesso à Internet por algum motivo? 
Queremos sempre acesso à Internet sem pensar muito, nem mesmo na segurança. 
A preocupação com a segurança é algo crescente, com foco em quatro pontos: 
Confiabilidade das informações, Confidencialidade, Integridade dos dados e 
Disponibilidade dos serviços. Sabendo que uma vez publicadas informações na 
Internet perde-se o controle sobre elas, deve-se pensar muito bem antes de inserir 
qualquer informação na rede. A mesma preocupação com documentos e com a 
chave da porta de casa deve acontecer dentro do mundo digital. Não temos como 
girar a roda da historia para trás, isso significaria abandonar todas as facilidades que 
tornam a vida do século XXI tão diferentes. Muitos sites como Google, Facebook, 
Youtube, Yahoo e UOL já funcionam com o IPv6 como método de segurança. A 
Internet das coisas nos proporciona “Comunicação fácil”, e alerta a sociedade sobre 
a segurança da informação na utilização dos meios de comunicação. As ações 
preventivas mínimas são: manter sempre seu aparelho “sistema” atualizado, com um 
software de antivírus atualizado, não acessar links, e-mails, fotos e redes de origem 
desconhecidas. 
 
Palavras-chave: Internet das Coisas; Segurança; Comunicação. 
.
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A LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM: OFICINAS DE CULINÁRIA 
SAUDÁVEL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 
 

Ana Rubia Vieira de Sousa; Gisleangela Santos D Lima; Shana Natália Galeano de 
Moura; Andreza Chagas de Lima; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso; Ivanildo Gomes do Prado. 
 

Email: sabrinadlv@gmail.com 
 
A Educação Alimentar e Nutricional é conceituada como um campo de 
conhecimento e de prática que visa à promoção da prática autônoma e voluntária de 
hábitos alimentares saudáveis, por meio de abordagens e recursos educacionais 
ativos que favoreçam o diálogo junto a população e que considerem as fases da 
vida, o sistema alimentar e os significados que formam o comportamento alimentar. 
O projeto de extensão “A ludicidade no ensino e aprendizagem: palestras e oficinas 
culinárias” teve como objetivos: 1- estabelecer parceria entre o Centro Universitário 
Adventista e uma Organização Não Governamental (ONG) que atende famílias em 
situação de vulnerabilidade social; 2- proporcionar aos estudantes o contato com a 
organização e com a comunidade local, bem como permitir o desenvolvimento de 
atividades de Extensão Universitária e voluntariado e 3- estimular entre as crianças 
e os adolescentes atendidos a aquisição de hábitos alimentares saudáveis por meio 
de atividades lúdicas e oficinas de culinária. A população alvo foi composta por 380 
crianças e adolescentes. Nos meses de janeiro e julho de 2016, foram 
desenvolvidas palestras, teatro, painéis e oficinas culinárias nas quais foram 
abordados temas como a higienização das mãos, a diferença entre alimentos 
integrais e refinados, os 8 remédios naturais, os tipos de alimentos (in natura, 
minimamente processados, processados e ultraprocessados) e a quantidade de 
sódio e açúcar presentes nos alimentos industrializados. Todos participantes 
receberam um kit ao final da atividade contendo sacola institucional, lanche e 
cartilha com orientações e receitas. Sob a supervisão das docentes, os estudantes 
participaram de todas as etapas do projeto com interesse, envolvimento e alegria; o 
que possibilitou a relação entre teoria e prática.  Evidenciou-se que há interesse da 
ONG na continuidade do projeto. 
 
Palavras-chave: Educação Alimentar e Nutricional; Ludicidade; Extensão 
Universitária. 
 
 

 
INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM EM CRISE EMOCIONAL DE ADULTOS, 

IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES: 20 ANOS DE EXISTÊNCIA 
 

Ivone Corsi da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Ivone Corsi da Silva. 
 

Email: ivone.corsi@ucb.org.br 
 
Introdução: Dois tipos de eventos determinam crise emocional. Crises do 
desenvolvimento são previsíveis na família com o convívio de pessoas em diferentes 
faixas etárias. Crises situacionais não são tão previsíveis; os eventos não precisam 
ser tremendamente catastróficos. Objetivos: Detectar Crise Emocional e Evento 
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Estressante; propor Intervenções de Enfermagem e encaminhar aos Serviços 
Complementares (Nutrição, Fisioterapia e para Psicopedagogia, quando o cliente for 
uma criança), se necessário. Métodos: Aplica-se Indicadores de Estresse, 
Autoestima Baixa e de Percepção da Raiva e Tristeza; identifica-se pensamentos e 
sentimentos automáticos e alternativos; e avalia-se as crianças pelos processos 
psicopedagógicos antes ou após intervenções de enfermagem e pelas entrevistas 
durante atividades lúdicas. Resultados: De 1996 a 2013, em 2014, 2015 e 1º. 
Semestre de 2016 foram realizados, respectivamente, mais de 12000, 199, 90 e 50 
atendimentos. Conclusões: Durante 17 anos, Enfermagem em Saúde Mental 
vinculou-se ao Projeto de Extensão. Em 2014, alunos atendiam, orientados por um 
docente, durante Horas Complementares. Um TCC foi produzido, envolvendo a 
Enfermagem e a Fisioterapia. Nos 20 anos de atendimentos, houve envolvimento 
emocional aluno/paciente, demonstrado, verbalmente e de maneira escrita, por 
exemplo: "Resolvi estudar. Orava à Deus pelo cuidado dos meus filhos. Terminei os 
estudos com o coração dolorido... após vi o rendimento escolar do Vítor: notas 
vermelhas, brigas... um dia me chamaram; ele enfrentou um policial, que falou das 
dificuldades, explicando que era porque meu marido havia nos deixado. Fui, 
desesperadamente, no UNASP, com as provas do Vítor na mão; pensei que logo 
abandonaria a escola. Hoje estamos bem; reformei minha casa; meu filho 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. Graças a vocês, todos nós conseguimos”. 
Suzana (Nomes Fictícios). 
 
Palavras-chave: Crise Emocional; Enfermagem; Adulto; Idoso; Criança; 
Adolescente. 
 
 
 
 

PALESTRAS E OFICINAS CULINÁRIAS: DIVERSIDADE CULTURAL E 
ACESSIBILIDADE À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Kenia Máximo dos Santos; Ellen Helena Coelho; Márcia Dias de Oliveira Alves; 

Cristiane Gomes da Silva; Viviane Leandro Batista; Sabrina Daniela Lopes Viana; 
Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
Email: sabrinadlv@gmail.com 

 
O projeto “Palestras e Oficinas Culinárias: Diversidade Cultural e Acessibilidade à 
Alimentação Saudável” consiste em ações junto à população de baixa renda tendo 
como referenciais as políticas públicas de alimentação e nutrição, a valorização da 
diversidade cultural e os valores ético-cristãos. Os objetivos do projeto são: 
desenvolver palestras e oficinas culinárias com foco na acessibilidade financeira, 
alimentação saudável e diversidade cultural; orientar o público sobre aquisição, 
cuidado e preparo dos alimentos e proporcionar às discentes de Nutrição o contato 
com a comunidade local. Cada ação é composta pelas seguintes etapas: preparação 
teórica (discussão de artigos, políticas e documentos acerca do tema), elaboração 
do material educativo, preparação de palestras e oficinas, intervenção na 
comunidade e avaliação da ação. A população alcançada em 2016 foi de 128 
pessoas, de crianças a idosos. Foram desenvolvidos quatro eventos na IASD da 
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Cohab Adventista e no UNASP, durante o ano de 2016: Dia das mães, Sabores de 
Angola, Comidas Típicas Saudáveis e Os oito remédios naturais. Os temas 
abordados foram: nutrientes importantes para a saúde da mulher e para população 
em geral: ferro, cálcio e ácido fólico; culinária angolana; tipos de alimentos (naturais, 
minimamente processados, processados e ultraprocessados) e os oitos remédios 
naturais. Todos participantes receberam informações acerca dos temas por meio de 
palestra, painéis e teatro, degustaram preparações saudáveis e receberam a cartilha 
com orientações e receitas. Os 24 estudantes Nutrição envolvidos, participaram 
desde a elaboração da oficina e da cartilha até a execução da mesma sob a 
supervisão das docentes. Pôde-se notar que além do conteúdo teórico aprendido ao 
longo do curso, as experiências de vida e a filosofia institucional também 
colaboraram para que as oficinas fossem vistas não apenas como uma atividade 
prática, mas uma maneira de servir ao outro, desde a colega de curso à comunidade 
atendida. 
 
Palavras-chave: Alimentação Saudável; Oficina de Culinária; Extensão 
Universitária. 
 
 
 

 
PROJETO MUTIRÃO DE PÁSCOA DA COMUNIDADE OLGA BENÁRIO/SP 

 
Maitê Marques Caetano; Antônio Braga de Moura Filho; Henrique de Azevedo Zanin; 

José Nilton de Lima; Marcos Eduardo Gomes de Lima; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso. 

 
Email: maite.marques@ucb.org.br 

 
A criação e realização deste projeto envolve a aproximação com as famílias e 
líderes da comunidade, e a disseminação do interesse missionário em discentes do 
ensino superior. Tendo como objetivo espalhar o sentido cristão da páscoa em todos 
os participantes, sentido que envolve a salvação em Cristo e redenção dos pecados 
através da morte e ressurreição de Jesus. A estratégia abordada é criar uma ponte 
entre o UNASP e a comunidade, para que projetos semelhantes sejam 
desenvolvidos com o envolvimento de discentes. Sob a coordenação de docentes e 
colaboradores, os discentes participaram do projeto entrando em contato com as 
famílias de baixa renda, suprindo necessidade material, e ao mesmo tempo 
aproveitando a oportunidade para compartilhar valores ético-cristãos. Trata-se de 
um estudo do tipo exploração qualitativa realizado na Comunidade Parque do 
Engenho, também chamada de Comunidade Olga Benário, localizada na Zona Sul 
de São Paulo. O projeto é coordenado pela Pastoral e Extensão Universitária do 
UNASP-SP. Contou com a participação de 325 discentes dos 13 cursos de 
graduação, 5 docentes e 3 colaboradores. O material distribuído na comunidade era 
composto por cestas básicas, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal 
e de limpeza, brinquedos (para famílias com criança), chocolates, livros, CD’s e 
DVD’s. No total foram atendidas 107 famílias. Observou-se o comprometimento dos 
discentes participantes na escolha e doação dos itens para compor as cestas. 
Ressaltando também o empenho no deslocamento até o endereço das referidas 
famílias e a motivação na prévia preparação de músicas, meditações e histórias 
para o momento da entrega. Pôde-se perceber a gratidão das famílias atendidas. 
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Através dos depoimentos dos discentes, observou-se que se sentiram privilegiados 
por participarem desta ação, estavam felizes e agradecidos pelo momento especial. 
Também é interesse do UNASP propiciar o desenvolvimento do voluntariado no 
educar e no servir. 
 
Palavras-chave: Comunidade Parque do Engenho; Projeto; Páscoa; Voluntariado. 
 
 
 
 
RELATO DE EXPERIÊNCIA DAS FEIRAS DE SAÚDE EM SANTO DO PINHAL – 

2016 
 

José Nilton de Lima; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuamam; Benedito Donizetti 
Bertoso; Anete Clelia Cremasco; Jairo Pires; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 

 
As feiras de saúde têm sido uma ferramenta importante, e cada vez mais utilizada 
como estratégia de alcançar pessoas da comunidade através da mensagem de 
saúde expressa nos 8 Remédios da Natureza. Essa tem sido uma forma de abrir 
portas nas comunidades, através da Obra médico-missionária, além de ser um 
exercício de missão para os graduandos dos cursos do UNASP, em especial da 
área da saúde. Este projeto objetiva relatar a experiência da realização da Feira de 
Saúde na cidade de Santo Antônio do Pinhal em ruas e praças pública, com a 
participação de 47 alunos e 4 docentes do UNASP-SP, 23 membros das IASD, Lapa 
- SP e Santo Antônio do Pinhal, contou com o apoio da Prefeitura local. Para 
realização do projeto foram distribuídos 1.000 convites, propaganda na emissora de 
radio local e faixas. A cidade está próxima a Campos do Jordão, conta com uma 
população de 7 mil habitantes. O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 
2016. Foram montadas 12 barracas para atendimento ao público, organizadas a 
partir dos 8 Remédios da Natureza: Luz solar, Ar Puro, Água, Alimentação, Sono e 
repouso, Atividade física, Temperança e Confiança em Deus, além de contar com 
uma barraca “The Street Store”, (com doação em torno de 1000 peças de roupas e 
calçados). E também com ações de profissionais liberais. Foram realizados mais de 
4 mil atendimentos, envolvendo, aferição de PA, pulso, peso, cintura abdominal, 
glicemia, espirometria, teste de esforço físico, cálculo da idade biológica entre 
outros. Essa vivência revelou a motivação dos discentes e docentes em trabalhar 
voluntariamente em projetos comunitários, além de estimular o senso de missão nos 
membros das igrejas, que puderam experimentar a alegria do trabalho em prol do 
semelhante. Evidenciou-se que foi uma experiência enriquecedora, e ficaram felizes 
com a nossa presença. 
 
Palavras-chave: Voluntariado; Feiras de Saúde. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO 
CHILE, 2016 

 
Laís Dantas José; Gleiciane da Silva Damasio; Izadora Bauermeister Chiaramonte; 

Eunice Barros Ferreira Bertoso; Antônio Braga de Moura Filho. 
 

Email: laisdantas.psico@gmail.com 
 
A missão da Igreja adventista do Sétimo Dia é proclamar a todas as pessoas o 
evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12, 
levando-os a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e a unir-se à Sua igreja, 
ajudando-os a preparar-se para a Sua breve volta. Com este propósito, através do 
Projeto Change Your World, promovido pela Pastoral e Extensão Universitária, 15 
jovens resolveram dedicar parte de suas férias do mês de julho de 2016 para 
contribuir na construção de uma igreja na província de Antiquina-Chile. A meta 
proposta foi desenvolver o espirito de missão e de voluntariado nos estudantes de 
cursos diversos do Unasp-SP e participar ativamente do termino da igreja. Porem a 
construção teve início em, 2009. Todavia, muito mais foi realizado além da 
construção, os missionários dividiram-se em equipes onde dirigiram-se a outras 3 
igrejas para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Alguns momentos foram 
considerados marcantes pelos missionários. Pode-se mencionar, por exemplo a 
ocasião onde o logotipo da igreja Adventista do Sétimo Dia foi inserido em uma 
grande parede de pedras, significando que aquele era um projeto que nasceu no 
coração de Deus e agora enfim, estava concretizado. Já o dia da inauguração, veio 
para dar real significado a todo o trabalho de anos ou apenas dias, tanto de irmãos 
da própria igreja e ainda dos missionários que saíram de seu país de origem para 
ofertar um pouco do seu tempo, e assim contribuir com a realização de um sonho de 
toda uma comunidade. Percebemos que participar de um projeto missionário requer 
toda uma preparação, pois não se sabe ao certo o que está por vir, porem quando 
se vai de coração aberto, faz diferença e faz história. Foi uma experiência 
memorável e gratificante, onde percebemos a presença de Deus em cada detalhe. 
 
Palavras-chave: Missão; Change; Chile. 
 
 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO 
PARIS, 2015 

 
Patrícia Peiter dos Santos; Gleiciane da Silva Damasio; Raimunda Rosimere do 

Nascimento; Antônio Braga de Moura Filho. 
 

Email: patricia.peiter@outlook.com 
 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem como missão proclamar a todas as pessoas o 
evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12, 
levando-os a aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e a unir-se à Sua igreja, 
ajudando-os a preparar-se para a Sua breve volta. Com este propósito, através do 
Projeto Change Your World, promovido pela Pastoral e Extensão Universitária, 22 
jovens resolveram dedicar parte de suas férias do mês de julho de 2015 para 
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preparação, elaboração e realização de uma feira de saúde baseada nos 8 remédios 
naturais, juntamente com uma semana de oração, na igreja “Maison de lÉsperance”, 
situada na cidade de Paris/França. A meta proposta foi desenvolver o espirito de 
missão e de voluntariado nos estudantes de diversos cursos do Unasp-SP e 
participação ativa nos projetos já citados. Alguns momentos foram considerados 
marcantes pelos missionários e pelos membros da igreja. Podemos citar o caso de 
um membro de 24 anos que pensava em cometer suicídio e devido ao projeto 
realizado pelos missionários, ele relatou ter desistido de tal ato. Outro relato de 
grande importância foram os 6 batismos realizados no termino da semana de 
oração. Percebemos que participar de um projeto missionário requer toda uma 
preparação, pois não se sabe ao certo o que está por vir, porem quando se vai de 
coração aberto, faz diferença e faz história. Foi uma experiência memorável e 
gratificante, onde percebemos a presença de Deus em cada detalhe. 
 
Palavras-chave: Missão; Change; Paris. 
 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO CHANGE YOUR WOLRD MISSÃO 
REGISTRO, 2016 

 
Allan Gonçalves Costa; Patrícia Peiter dos Santos; Luara Figueirêdo Bergman 

França; Henrique de Azevedo Zanin. 
 

Email: allan6slip@hotmail.com 
 
O Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP, tem como missão “educar 
no contexto dos valores bíblicos para um viver pleno e para a excelência no serviço 
a Deus e à humanidade”. Tendo em vista esse propósito, e em parceria com a 
Pastoral e Extensão Universitária, o UNASP desenvolveu o projeto Change Your 
World, o qual diversos universitários foram para inúmeras regiões do Brasil e do 
mundo realizar projetos de voluntariado. Através desta proposta, 30 pessoas, em 
média, dedicaram parte de suas férias do mês de julho de 2016 para a realização de 
uma semana com palestras sobre saúde e relacionamentos no período noturno e 
durante o dia eram realizados estudos bíblicos e pesquisas de campo para a 
possível inserção de uma igreja. Alguns momentos foram considerados marcantes 
pelos voluntários e pelos membros da comunidade, visto que no fim da semana de 
palestras foi estendido o convite para que as pessoas ali presentes, juntamente com 
familiares e amigos, realizassem estudo bíblico e, algum tempo após o voluntariado, 
os membros da congregação e da comunidade inauguraram uma igreja naquele 
local. Percebemos que participar em um projeto de voluntariado requer uma grande 
preparação de cada indivíduo, além da necessidade da união do grupo, pois não se 
sabe ao certo o que pode vir a acontecer. Entretanto quando o propósito é o de 
ajudar o próximo é notória a diferença que acontece na vida de quem conhecemos 
nesses projetos. O projeto realizado na cidade de Registro/SP foi extremamente 
gratificante para o grupo que teve a rica oportunidade de participar desse 
voluntariado. Além de poder ver de perto como é trabalhar em uma comunidade 
carente. 
 
Palavras-chave: Voluntariado; Projeto; Comunidade. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE MISSÃO VALE DO RIBEIRA, 2016 
 

Izadora Bauermeister Chiaramonte; Gleiciane da Silva Damasio; Laís Dantas José; 
Henrique de Azevedo Zanin. 

 
Email: izadora.bch@gmail.com 

 
Uma das ordens dadas à igreja remanescente, é encontrada em Marcos 16:15: “ E 
disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura”. Esta 
determinação de Jesus foi dada aos seus discípulos logo após sua ressurreição. 
Ainda hoje essas palavras exercem impacto na sociedade. Portanto, afim de 
incentivar os jovens universitários ao desenvolvimento espiritual, pessoal e 
humanitário, a Pastoral promove diversos projetos missionários de férias. Os 
projetos do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) possuíam 
objetivos em comum, embora com ênfases variadas que, em sua maioria, 
envolveram intervenções biopsicossociais. Sendo que um destes projetos foi 
destinado à cidade de Registro, no estado de São Paulo. Onde um grupo composto 
por, em média, 25 pessoas se dirigiram à região, no Bairro Agrochá. O trabalho se 
desenvolveu em diversas vertentes como, por exemplo, visitas domiciliares, 
aproximação dos alunos com a comunidade, acolhimento espiritual, aconselhamento 
familiar, ação musical de impacto. Houveram ainda oficinas com crianças, idosos, 
palestras sobre relacionamentos e saúde, e evangelismo público. Durante o projeto, 
diversas histórias se delinearam, dentro e fora do campo de atuação. Ocorreram 
pequenas adversidades, no entanto, as situações tidas como bênçãos foram 
significativamente maiores. Com o passar do tempo, o contato com os habitantes 
crescia, gerando o estreitamento de laços. Devido a isso, surgiram diversos relatos, 
onde as pessoas da comunidade expunham a necessidade de valorização pessoal e 
desenvolvimento de uma relação com Deus. Todas essas vivências deram aos 
participantes a certeza guia divina. Participar de um projeto missionário, demonstrou 
que a vida é dotada de um sentido que vai além dos estudos ou relações cotidianas. 
Esclareceu que a missão confiada aos seguidores de Cristo é a nossa motivação, 
assim como, um trabalho de amor. 
 
Palavras-chave: Missão; Registro; Espiritualidade; UNASP; Experiência; Vivência. 
 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA 
ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL II COM ÊNFASE NO ASPECTO 

ERGONÔMICO POSTURAL 
 

Lilya Nayara de Matos Mesquita; Abrahão Juviniano Quadros; Jacira Rodrigues de 
Almeida; Riza Rute de Oliveira; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Solange Convento 

Silveira. 
 

Email: lilyamesquita@gmail.com 
 
Dores e desconfortos osteomusculares acometem crianças e adolescentes com 
frequência, podendo se tornar determinantes para disfunções na fase adulta. 
Destacamos como fatores desencadeantes, as posturas utilizadas, o mobiliário e 
maneira de carregar o material escolar, dentre outros. Ações de educação em saúde 
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direcionadas para esse público, podem repercutir positivamente. Pretendeu-se 
viabilizar a aproximação efetiva entre a formação profissional e a realidade local 
(teoria e prática) e instrumentalizar o acadêmico para executar projetos de ensino, 
pesquisa e extensão, contribuindo na produção do conhecimento científico quanto a 
aspectos ergonômico posturais que beneficiem estudantes do Ensino Fundamental 
II. Trata-se de um relato de experiência de um projeto ocorrido nos meses de 
fevereiro a outubro de 2016. Foi realizada visita prévia nas escolas pretendidas e 
executada capacitação teórico-prática dos acadêmicos de fisioterapia. Foi aplicado 
questionário para verificação do conhecimento dos estudantes sobre as estruturas 
articulares e suas implicações. Foi efetuada avaliação dinâmica dos discentes. Foi 
aplicado ainda, o Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares. Foi possível 
perceber que 68% dos discentes avaliados apresentaram algum tipo de queixa 
álgica ou desconforto osteomuscular nos últimos 12 meses, sendo que 33% desses 
foram impedidos de realizar atividades normais e 12% necessitaram procurar um 
profissional de saúde. Observou-se ainda que 47% relataram queixas nos últimos 
sete dias. Participaram do projeto, discentes do Ensino Fundamental II de duas 
escolas da zona sul de São Paulo. Com base no levantamento por questionários e 
na observação da postura dinâmica foram realizadas ações educativas específicas 
com auxílio de recursos visuais, dinâmicas e material didático. O projeto capacitou 
os acadêmicos de fisioterapia para atuarem como profissionais educadores em 
saúde, correlacionando seus conhecimentos teóricos com a realidade prática, 
contribuindo com sua formação. Quanto aos discentes do Ensino Fundamental, 
observou-se que a experiência foi enriquecedora, com ações de sensibilização e 
reeducação ergonômico postural. 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde; Ergonomia; Postura; Prevenção; 
Adolescentes. 
 
 
 
 

SABORES DE ANGOLA: DIVERSIDADE CULTURAL E ALIMENTAR 
 

Domingos Gonçalves Zacarias Chicapa; Esvaldina Castro; Carla Juliane Martins 
Rodrigues; Cristiane Hibino; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira 

Bertoso. 
 

Email: sabrinadlv@gmail.com 
 
A alimentação estabelece formas de perceber e expressar um determinado modo ou 
estilo de vida particular ou de um determinado grupo, servindo como um código de 
reconhecimento social, pertencimento e identidade cultural. O objetivo do projeto 
Sabores de Angola é a valorização e divulgação da cultura alimentar dos estudantes 
angolanos do UNASP. Em 2015/2016, em eventos institucionais, pratos típicos de 
Angola foram preparados por estudantes angolanos de diversos cursos em conjunto 
com graduandos de Nutrição e servidos à comunidade UNASP, ao público externo e 
a figuras políticas (Consulado Angolano). Os eventos foram: V Fórum para Questões 
Afro-indígenas na Contemporaneidade, Mês da Consciência Negra, Festival da Paz 
em Angola, Aniversário do grupo musical angolano Kuimba e Extensão Universitária 
em Ação (Programa de Mestrado Profissional em Promoção da Saúde). 
Aproximadamente 595 pessoas puderam degustar de pratos típicos como: mufete 
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(composto por feijão cozinhado no dendê, mandioca, banana da terra, farinha 
musseque, batata doce roxa e vinagrete), funge (pirão de fubá), quissangua (bebida 
tradicional à base de fubá de milho, cana, abacaxi e açúcar), cachoupa (prato à base 
de feijão, milho branco e repolho), feijão de palma (feijão cozinhado no azeite de 
dendê), kizaca (comida feita com folha de mandioca), creme de amendoim, entre 
outros preparados pelos 35 estudantes envolvidos sob supervisão de duas 
docentes. As ações do projeto foram exitosas na valorização da diversidade cultural; 
em todos os eventos, o público foi maior que o esperado e se demonstrou bastante 
interessado em aprender sobre outra cultura. Todos os alunos se mostraram 
bastante envolvidos, sendo que os relatos dos estudantes angolanos reforçaram a 
questão do laço com o país de origem, recordações de bons momentos, “estar em 
casa” e o orgulho de sua cultura. Constatou-se que foi uma experiência relevante 
dentro do conhecimento teórico-prático. 
 
Palavras-chave: Cultura Alimentar; Angola; Diversidade Cultural. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 122 
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA FRENTE AO TDAH 
 

Melline Maia Soares de Menezes; Tatiana Palamini Souza. 
 

Email: mellinemaia@hotmail.com 
 
A hiperatividade é um transtorno que afeta não somente as crianças, mas, também, 
adultos e adolescentes e, independente, da idade o portador não é bem visto por 
outras pessoas. O portador do transtorno é sempre visto como problemático, 
malcriado, irresponsável, indisciplinado e, lamentavelmente, pouco inteligente. Sabe-
se que existem crianças portadoras da hiperatividade, no entanto, na maioria das 
vezes os envolvidos com a criança não sabem o que é a hiperatividade, como lidar 
com isso na escola e até mesmo em casa, ou seja, esse transtorno é pouco 
conhecido e isso se dá pelo fato de que o assunto tem sempre uma conotação 
negativa. Portanto, esse trabalho traz uma contribuição para o meio acadêmico 
visando tornar conhecido o assunto da hiperatividade e, este se tornar conhecido 
trazendo consigo um novo olhar que pode ser remetido à sociedade e ao meio 
escolar, pois, uma vez conhecido o assunto o portador do transtorno receberá um 
novo olhar de todos os que o cercam e isso contribuirá no tratamento. Então este 
trabalho será, também, um esclarecimento do que é o transtorno e de como lidar 
com o assunto mostrando a importância da relação família e escola frente ao 
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) apresentando um 
enriquecimento na qualidade de vida para todos. 
 
Palavras-chave: Hiperatividade; Família; Escola; 
 
 
 
 

INFECÇÃO RELACIONADO AO CATETER VENOSO CENTRAL: MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

 
Daiane Graccia Martoni; Alexandre de Jesus Viana. 

 
Email: martoni.daiane@gmail.com 

 
O Cateter Venoso Central é um dispositivo vascular cuja a extremidade atinge a veia 
cava superior ou inferior e as indicações para o uso são a administração contínua de 
medicamentos e soluções vesicantes, nutrição parenteral prolongada, 
hemoderivados, quimioterápicos, monitorização hemodinâmica invasiva da pressão 
sanguínea arterial, hemodiálise. Sua utilização pode acarretar diversas 
complicações, como pneumotórax, obstrução do cateter, ruptura parcial ou total do 
cateter, hemotórax, hematoma local, dentre essas a principal complicação é a 
infecção relacionada ao cateter. Na Unidade de Terapia Intensiva a utilização do 
Cateter Venoso Central é mais frequente devido seus benefícios para o tratamento, 
contudo esses pacientes estão mais susceptíveis a complicações devido à idade 
(extremos de idade tem maior risco de infecção), pelo risco nutricional alterado e 
pela presença de procedimentos invasivos. A infecção relacionada ao Cateter 
Venoso Central além do agravamento do quadro clínico do paciente leva ao 
aumento do tempo de internação hospitalar, aumentando os gastos relacionados a 
saúde. No Brasil, a infecção relacionada ao uso do Cateter Venoso Central é um 
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sério problema de saúde pública, por essa razão a necessidade de uma vigilância 
eficaz para redução dos índices de infecção. É necessário a implementação de 
critérios rigorosos de indicação, aderência estrita aos passos técnicos preconizados 
para se realizar o acesso vascular em questão, além dos cuidados inerentes ao uso 
e manutenção do cateter, são pontos fundamentais para se diminuir a incidência de 
complicações imediatas e tardias. Estudos demonstraram que um conjunto de 
estratégias baseadas em evidências geram resultados significativos na redução do 
número de infecções relacionadas ao Cateter Venoso Central, dentre elas estão a 
lavagem das mãos, utilização de gluconato de clorexidina na preparação da pele e 
no curativo da inserção, curativo com filme transparente, troca de equipos e 
conectores e estratégias na educação continuada da equipe envolvida no cuidado 
com o cateter. 
 
Palavras-chave: Cateter Venoso Central; Infecção Hospitalar; Medidas de 
Prevenção. 
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ANÁLISE DE MALWARE WEB - PREVENÇÃO 
 

Giulia Beatriz Sousa e Silva; Vitória Santos de Moraes; Jorge Matheus Nunes da 
Silva; Douglas Barbosa Sousa; Alann Kelly Pirchiner Perini. 

 
Email: giulia_Beatriz@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na medida em que a tecnologia avança, o acesso a informação se torna cada 

vez mais presente nos dias atuais, contudo, muitos criminosos aproveitam esse 

avanço tecnológico e produzem malwares que são capazes de afetar dados no 

computador da vítima e até mesmo o roubo de informações, são capazes de 

desenvolver malwares melhorados e potencializados, em contra partida  a tecnologia 

visa avançar em métodos de defesa e combate aos malwares, para que os usuários 

possam se prevenir e saber como agir perante um ataque, para que não se tornem 

vítimas. 

Existem muitos programas maliciosos espalhados pela web, e segundo o 

relatório anual da Symantec, Empresa líder no mercado de Segurança, em 2016 

foram descobertos mais de 430 milhões de tipos exclusivos de malwares. Os 

ataques geralmente decorrem da instalação de programas, que requerem ou não a 

autorização do usuário, execução de mídias automáticas, uso de navegadores 

vulneráveis ou acesso a páginas infectadas, e até mesmo por ataque direto que 

invasores realizam.  

Informar-se sobre malwares é fundamental para que diversos métodos de 

prevenção sejam conhecidos e usados pelos usuários, que manterão seus dados 

mais seguros já que se assegurarão de que o acesso a tais dados seja privado. 

Analisar malwares na web é importante, visto que hoje a maioria dos computadores 

está conectado a internet, adotar a política de segurança é algo indispensável. 

Um software malicioso pode gerar diversos problemas para o usuário, sendo 

problemas graves ou não, mas estas circunstâncias variam de acordo com a 

finalidade do malware. Além de várias outras formas de ataques, existem dois tipos 

de técnicas bastante usadas para ataques que podemos destacar: a primeira, 

chamada engenharia social, é a manipulação do usuário para que o mesmo autorize 

e realize a transferência e instalação do malware, a vítima faz tudo isso sem saber 
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que ali possui um software malicioso, e geralmente ocorre quando ele é incentivado 

a clicar em Adwares, anúncios que em muitas vezes estão infectados com vírus. 

Na segunda técnica, denominada Drive-y Download, uma página é criada na 

web, e automaticamente quando o usuário a acessa a página, a instalação de 

softwares maliciosos é feita.  

Com a instalação do malware na máquina da vítima o criminoso pode 

executar diversas funções, dentre as mais comuns o roubo de informações é o mais 

frequente. Um estudo realizado por Yue e Wang em 2015 mostra que em um total 

de aproximadamente 6800 sites que foram visitados, cerca de 66,4% apresentavam 

falhas no código, falhas que são conhecidas como vulnerabilidades. Se as falhas 

citadas fossem corrigidas, o número de ataques diminuiria, e o usuário navegaria 

com mais segurança.  

Muitos malwares são adquiridos pela realização do download de extensões 

de programas que são vitais para a segurança do computador. Tais extensões 

geralmente são lançadas com o intuito de corrigir falhas ou aderir melhorias para o 

aplicativo lançado, mas muitos invasores criam falsas extensões para que o usuário 

faça o download acreditando estar fazendo o download de uma extensão 

pertencente a um programa que classificaria como seguro. 

Com a falsa extensão instalada, o usuário aumenta sua vulnerabilidade e de 

acordo com o objetivo do desenvolvedor da extensão, vários danos são gerados, 

como dados que podem ser copiados. 

Analisar e classificar o comportamento de malwares na web é de suma 

importância, visto que ao conhecer o método que determinado malware utiliza para 

atacar, os métodos de prevenção são mais específicos. Mas, modelar o 

comportamento de um malware na web é algo difícil, pois existem diversos tipos com 

características diferentes, e cada um exerce uma função.  

Na prática modelar o comportamento de um malware na web gera diversos 

benefícios, pois o programador tem uma base para construir seus sites ou 

aplicativos de maneira mais segura, além de conseguir detectar falhas existentes 

nos programas já desenvolvidos.  

Este artigo visa analisar e propor melhorias de segurança durante a 

navegação web, identificar possíveis ataques que atingem as máquinas, ataques 

que podem ser justificados por falhas existentes em navegadores de internet. Como 
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consequências serão apresentados métodos de defesa para sistemas de 

computadores, para que assim os usuários possam se manter prevenidos. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo da nossa pesquisa é enfatizar a importância de conhecer os 

diversos modos de ataques praticados por softwares maliciosos, podendo assim 

contribuir para que tais ataques sejam detectados, e posteriormente apresentar 

soluções, além de métodos de prevenção. O método escolhido para dar início ao 

processo de conhecimento de ataque dos malwares partiu da instalação de um 

Honeypot, que auxilia na captura de possíveis invasores e ataques de malwares 

oriundos da web e simula vulnerabilidade para que hackers sejam atraídos e se 

conectem via web, possibilitando a coleta de dados sobre o invasor, assim 

possibilitando a visão das vulnerabilidades existentes em determinados softwares de 

proteção, para que melhorias fossem propostas, diminuindo o índice de ataques. 

Com o honeypot instalado, o computador foi lançado na rede para que 

ataques fossem realizados e também para que pudéssemos observar alterações 

que o malware realizava na máquina, tais como erros no sistema, ou até mesmo o 

fechamento inesperado de algum programa. Através do comportamento suspeito do 

malware na máquina quando o ataque era realizado, o programa utilizado capturava 

dados como o IP do invasor e as alterações/consultas que ele realizou em nossa 

máquina.  

O problema que encontramos atualmente é que as tecnologias dos métodos 

de prevenção a ataques não estão acompanhando a velocidade do crescimento 

tecnológico dos softwares maliciosos. Segundo um relatório da Microsoft gerado em 

2015, o Brasil é o segundo pais com maior índice de ataques, perdendo apenas para 

os Estados Unidos. 

Segurança total não existe e também ainda não pode ser alcançada na sua 

totalidade se levarmos em conta a atual tecnologia disponível nas ferramentas de 

prevenção, já que sabemos que ela não avança na mesma medida que a tecnologia 

dos malwares crescem gradativamente, atingindo a cada dia, mais vítimas.  

Esperamos colaborar para que haja um melhor entendimento do 

comportamento de um software malicioso na web, e também um entendimento de 

um modo mais seguro de navegar nas redes sem ser infectado, podendo também 
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indicar ferramentas mais eficazes para este tipo de detecção e possivelmente 

remoção. 

Esperamos apresentar melhorias para que novas ferramentas surjam com o 

propósito de combater malwares, e que sejam cada vez mais eficientes, 

possibilitando ao usuário navegar na web sem riscos de infecção ou até mesmo ter 

seus dados alterados ou roubados por um hacker. 

 

METODOLOGIA 

 

Para elaboração desse trabalho foram estudados diversos trabalhos que têm 

o objetivo próximo ao nosso. Os trabalhos estudados foram divididos de acordo com 

combinações de conceitos utilizados nas buscas, resumos dos trabalhos foram 

produzidos para sintetizar os resultados, e por fim foi realizada uma comparação 

entre as propostas analisando os pontos fortes e fracos de cada trabalho 

relacionado. 

Os trabalhos foram analisados e selecionados por meio de uma busca 

sistemática da literatura existente, visando assim investigar o estado da arte do 

problema tratado em nossa pesquisa. 

Após a busca sistemática das bases científicas foi analisado em um conjunto 

de ferramentas de análise a melhor opção para análise de malware web. Feito a 

escolha da ferramenta partimos para instalação do software de honeypot em uma 

máquina pura (sem qualquer software de bloqueio, Antivírus ou firewall instalado) 

separada da rede.   

Para garantir a integridade do nosso computador físico, optamos em instalar 

em uma máquina virtual usando o VitualBox que permite simular um ambiente 

controlado e começamos a simular invasões, ataques e malwares vindos da internet 

usando um honeypot, o programa também nos permite simular falhas de segurança 

em nossa máquina, com a intenção de obter informações do suposto invasor ou 

malware. 

O programa gera em tempo real tudo o que o invasor estava fazendo em 

nossa máquina, assim como os malwares disparados contra nossa máquina e assim 

que o invasor finalizasse o ataque era gerado um relatório de tudo que ele havia 

feito, esses relatórios eram armazenados na parte de Logs de nosso honeypot. 
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RESULTADO 

 

Grande parte da população por falta de conhecimento técnico não sabem 

como se prevenir ou proteger seus dados de forma adequada, adquirindo com o 

tempo uma grande quantidade de softwares maliciosos disponíveis por meio da web. 

Assim usuários desavisados não têm cautela ao clicar em anúncios, pop-ups sem 

verificar sua origem, fazer download de programas aparentemente inofensivos, 

porém possui um software malicioso por trás dessa aparência, outra forma muito 

comum é abrir um e-mail com uma extensão maliciosa embutida entre diversas 

outras formas de infecção. 

Nossa proposta é apresentar de uma forma bastante clara e objetiva para o 

usuário os principais malwares existentes, as formas como eles agem para infectar a 

máquina da vítima, roubar as informações e até mesmo excluir dados. E indicar a 

melhor solução para que o usuário comum possa se defender desses tipos de 

malwares 

Com o usuário informado e sabendo como se defender, nós esperamos que 

haja diminuições de infecções em seus computadores e se caso aconteça alguma, 

eles saibam como agir e usando as maneiras corretas consigam se defender. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante de tudo que foi pesquisado, estudado e proposto nesse trabalho 

chegamos em uma possível solução para o combate de malwares. Evitar visitar sites 

que possivelmente contenham softwares maliciosos, ter cautela ao realizar 

downloads de programas em sites que não são confiáveis, ficar atento a falsos 

anúncios chamativos disponibilizados em sites, e-mails de desconhecido ou de 

empresas desconhecidas, solicitação de senhas e números de documentos, enfim 

uma série de cuidados que o usuário deverá tomar para que não seja vítima desses 

tipos de malwares.  

Como auxílio ao usuário, alguns navegadores usam mensagens de alerta 

como métodos informativo para o usuário quando este faz acesso a sites com 

conteúdo suspeitos, e existem também navegadores que disponibilizam extensões 

que bloqueiam propagandas com softwares maliciosos embutidos, mas nem tudo 

isso garante  que o usuário esteja livre de uma ameaça, o importante é que o 
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usuário tenha o mínimo de informação necessária e um bom software de proteção 

para que ele tenha uma navegação pela internet segura e mantenha seus dados 

pessoais seguros. 

 

Palavras-chave: Análise; Malware; Honeypot; Prevenção; Web. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 133 
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WEB 

 
Pedro Rodrigues Rocha; Thiago dos Santos Barbosa; Renan Oliveira Machado; 

Emerson Sobral de Sales; Leonardo Hessel dos Santos; Douglas Barbosa Sousa; 
Alann Kelly Pirchiner Perini. 

 
Email: pedrororocha@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Malwares são uma ameaça constante, na mesma medida em que são 

combatidos e parados são criados novos malwares com novas capacidades e com 

objetivos distintos. Como apresentado no mais novo relatório da McAfee novos 

malwares são criados a todo momento e cada vez com mais capacidades, 

necessitando assim de um monitoramento efetivo e constante. (McAfee. Part of Intel 

Security, 2016). 

Analisando o comportamento de malwares e por meio de pesquisas temos 

uma ideia do que se passa na rede quando se trata de vírus, invasões e com 

estudos na área sobre o comportamento e interação dos malwares com 

computadores. Existem tipos diferentes de malwares, e cada um deles tem um 

objetivo diferente para com a máquina do usuário, desde registrar e gravar dados do 

computador e manipula-los, e até controlar o computador remotamente explorando 

falhas no sistema do usuário. 

 

OBJETIVO 

 

Observado esse tipo de situação, a proposta do nosso trabalho é pesquisar e 

analisar os malwares, que competem com sistemas de segurança dos navegadores, 

sempre buscando vulnerabilidades e novas maneiras de explorar os usuários e 

visando encontrar características do seu comportamento e informações que possam 

contribuir para combate dessas ameaças. Com o intuito de oferecer para os usuários 

informações importantes de segurança para que possam ser utilizadas como forma 

de prevenção. 

A proposta do trabalho é a pesquisa e análise de malwares identificando a 

maneira como afetam a máquina além de diversos tipos de ataques e invasões mais 

comum pela Web. Atualmente há um grande lote de sites maliciosos que contém 
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arquivos que infetam o computador, podendo ser um arquivo que é baixado 

automaticamente assim que a página é aberta no navegador, ou ao clicar em 

alguma parte do site ou link contido no site. Estes arquivos são conhecidos como 

Malwares e ao infectar a máquina o arquivo tem a possibilidade de fazer o que foi 

programado. 

A elaboração do artigo é trazer para foco os problemas que ao navegar em 

sites maliciosos com foco em apontar, relatar e relacionar os problemas na área, 

identificando os principais tipos de malwares principalmente na Web. 

 

METODOLOGIA 

 

Para elaboração desse trabalho foram estudados diversos trabalhos que têm 

o objetivo próximo ao nosso. Os trabalhos estudados foram divididos de acordo com 

combinações de conceitos utilizados nas buscas, resumos dos trabalhos foram 

produzidos para sintetizar os resultados. Os trabalhos foram analisados e 

selecionados por meio de uma busca sistemática da literatura existente, visando 

assim investigar o estado da arte do problema tratado em nossa pesquisa. 

Estudando e analisando o comportamento do malware, a forma de agir e as 

ações maliciosas, com essas informações nós buscamos alertar o usuário sobre 

possíveis falhas de segurança e instruir a melhor forma de proteção, visando 

encontrar falhas em navegadores e sistemas podendo explorar as vulnerabilidades e 

propor algum tipo de defesa. E com os estudos dos malwares podemos ampliar o 

conhecimento e aumentar a prevenção para que assim possam ser criados métodos 

de segurança que evitem que um problema se agrave. O objetivo de nossas 

pesquisas através deste artigo é conscientizar as pessoas dos malwares, e da 

importância de conhecê-los para se proteger. 

Entre os tópicos de pesquisa, catalogamos diversos tipos de métodos de 

invasão, na qual o invasor ao criar um código malicioso, tende a seguir uma série de 

padrões de passos para afetar e invadir a máquina da vítima. E por isso ele usa de 

vulnerabilidades na segurança para que consiga desviar das defesas do sistema. 

Métodos como camuflar o código malicioso para que o mesmo não seja identificado 

pelo navegador ou pelas defesas do sistema operacional como antivírus e 

redirecionando de onde o malware foi encaminhado originalmente. 
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Será apresentado os resultados dessa pesquisa de forma que possa 

contribuir para a sociedade em geral conectada as redes mundial de computadores 

(internet) dos perigos existentes em relação aos malwares e a forma de proteção 

dos seus dados. 

 

RESULTADO 

 

Através desde trabalho esperamos contribuir com conhecimento necessário 

adquirido a respeito dos malwares e seu comportamento dentro dos computadores. 

E com base nisso ajudar os desenvolvedores de softwares de segurança por meio 

de informações essenciais que auxiliaram a prevenir esses ataques maliciosos e a 

proteger os seus determinados sistemas caso o vírus tenha-os contaminado. 

Sabendo que um malware é criado com algoritmos que possuem a finalidade 

de (na maioria das vezes) quebrar defesas em programas e resgatar dados daquele 

local onde está fixado. Normalmente quando esses softwares maliciosos são 

criados, o seu criador tem intuito de obter vantagens financeiras em cima da pessoa 

afetada tendo acesso a informações confidencias do usuário como senhas e e-mails 

que abrem contas em bancos entre outros. 

Um malware é um simples programa que tem como principal objetivo 

prejudicar a máquina infectada de inúmeras maneiras, que vão de pequenos danos 

no PC até acesso a dados pessoais sem a sua permissão. Uma vez executado na 

máquina ele consegue transpassar o sistema de segurança e alocar-se ocultamente 

nela (Louw, et al., 2008). 

 

Engenharia Social 

O que é muito usado por invasores é chamado de engenharia social e 

consiste em manipulação psicológica de pessoas para a execução de ações. Um 

exemplo comum e usado na WEB é quando a vítima entra em um site malicioso e no 

site há diversos avisos dizendo que a máquina está infectada, e que se um certo 

programa for instalado, o computador estará livre de qualquer problema e prometem 

até que o mesmo fique mais rápido. 

Basicamente é uma técnica que visa burlar métodos de segurança 

simplesmente utilizando falhas humanas e fazendo com que a vítima, na qual foi 
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enganada, facilite o acesso para o invasor. Existem outras formas de se executar 

engenharia social, tais como: 

Phishing. É uma técnica caracterizada como fraude eletrônica, que parecem 

confiáveis, que podem se passar por bancos ou outras agencias particulares. Por 

meio dessa abordagem solicitar informações pessoais da vítima como nomes de 

usuário, telefone, cartões de crédito e até mesmo senhas (Social Engineer, Inc). 

Muitas vezes em situações que o invasor se dirige a vítima alegando que há 

problemas em sua conta bancária ou atividades fraudulentas em relação ao cartão 

de crédito por exemplo, e que o mesmo precisa das informações da própria vítima 

para resolver o problema. A melhor forma de defesa contra mensagens de phishing 

seria não abrir links anexados as mensagens e sim digitar manualmente algo 

relacionado em um seu navegador para comprovar se a entidade é confiável. 

Vishing. O termo é derivado da combinação das palavras voice e phishing, ou 

seja, seria como “uma pescaria pela voz”. A exploração é feita através de um “trote”, 

uma ligação telefônica. Comumente é usado de uma Voz sobre IP também chamada 

de VoIP (Voice over Internet Protocol). Os engenheiros sociais maliciosos enviam 

primeiramente a VoIP para a vítima para dar mais legitimidade a chamada, são 

normalmente feitas chamadas pedindo para atualizar seus dados bancário ou 

informando que há atividades fraudulentas em seu cartão de crédito, pedem para 

que a vítima passe o número do cartão e o código de segurança para autenticação 

da conta, dessa forma conseguem informações pessoais da vítima (Ward, 2016). 

Normalmente as pessoas não tem conhecimento do uso de VoIP pelo atacante 

então não esperam esse tipo de ataque.  

Impersonation. A impersonation é a técnica menos utilizada por engenheiros 

sociais maliciosos pelo fato de que para obter as informações é necessário 

conversar pessoalmente com a vítima, essa sendo uma pessoa ou uma empresa 

com diversos funcionários. Pessoas que fazem uso desse tipo de engenharia social 

são “espiões”, ou seja, devem se infiltrar entre as pessoas, esses espiões se 

passam por uma pessoa que possuiu alguma autoridade ou influencia no meio em 

que ele se infiltrará, normalmente fingindo ser um gerente, alguém do suporte de TI 

ou qualquer outro técnico. Fazendo uso destas identidades e de outros fatores 

diversos como um crachá, um uniforme e até mesmo por um cartão falso o infiltrado 

conquista a confiança vítima, isso porque estamos acostumados a confiar em 
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estranhos (My Security Awareness, 2016). Tendo a confiança da vítima e um bom 

disfarce a coleta de dados da vítima se torna mais fácil. 

 

Abordagens de Defesa 

Um ataque de malware Web, procura constantemente por vulnerabilidades do 

usuário, essas podem ser em sua maioria tratadas por parte do usuário que ao 

tomar medidas preventivas e tendo prudência e atenção em que sites acessa e o 

que se clica, o mesmo se expõe menos as ameaças da internet. 

Manter o browser e plug-ins atualizados são uma boa forma de se proteger de 

ameaças, pois otimizar ao máximo o tempo de instalação do patch pelo usuário final. 

Navegadores Web e plug-ins são compostos de mecanismos de melhorias que 

facilitam este processo. No entanto mesmo com os browsers sendo atualizados 

constantemente, atacantes mais sofisticados conseguem ainda descobrir novas 

vulnerabilidades (CHANG et al., 2013). 

A utilização de um software antivírus é uma das principais abordagens de 

defesa usada pela maioria dos usuários. Um bom software antivírus pode detectar 

um arquivo malicioso antes que o mesmo possa chegar a fazer algo na máquina, 

muitas vezes evitando que o malware venha a causar danos no computador e logo 

removendo-o da máquina. 

No sistema de um antivírus, quando algum arquivo é examinado, ele verifica 

se nos registros há algum vírus conhecido que já foi detectado pelo autor do 

software antivírus. Se uma parte do código contido no arquivo se assemelha com 

algum outro nos registros do antivírus, então o software antivírus pode ou deletar o 

arquivo, colocá-lo em assim nenhum programa poderá acessa-lo e o vírus fica 

impossibilitado de se espalhar, ou tentar se reparar o arquivo para remover o vírus 

do próprio arquivo (DONCHENKO, 2008). 

Entretanto, as técnicas de antivírus em seu atual estado ainda devem 

conhecer completamente o malware, sendo assim ele deve estar constantemente 

atualizado, e com as definições de vírus sempre atualizadas para ser continuamente 

efetivo. Atualmente isso é algo impossível devido ao fato dos vírus estarem 

evoluindo constantemente. Portanto, apenas esta abordagem não é suficiente para 

detectar todos os ataques (CHANG et al., 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

Situações em que o arquivo malicioso apaga arquivos e coisas importantes do 

usuário ou até garante acesso ao invasor monitorar a máquina do usuário em outros 

casos, até controla-lo. A proposta que foi executada com as pesquisas e análise, foi 

identificar falhas na segurança que podem ser corrigidas, afim de melhorar e 

aperfeiçoar a privacidade e segurança do usuário e de sua máquina. 

Averiguando os malwares por meio das pesquisas feitas, nós coletamos 

informações sobre o comportamento de um vírus em uma máquina, quais são os 

alguns dos métodos de ataques e abordagens de defesa. Em que ao o usuário 

comum navegar pela internet, ele tem chances de ser infectado por um malware, 

visto que a Web carrega um acervo enorme de sites maliciosos que contribuem para 

a infecção cada vez mais usuários que compartilham, por vezes, sem saber do real 

conteúdo do link.  

O desenvolvimento de um malware tem por objetivo, muitas vezes de coletar 

dados de forma ilegal de uma máquina, muitos invasores usam este tipo de 

informações para comprometer o usuário ou empresas, e assim ter uma forma de 

criar uma renda em cima de suas invasões. 

 

Palavras-chave: Malware; Segurança de Informação; Invasão; Comportamento 

Malware. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia tem sido frequentemente inserida na educação como meio de 

desenvolvimento acadêmico, psicológico, social dos alunos. Conforme Moran (1995, 

p.126) “a tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional, 

propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e 

criativa por parte de alunos e professores”. Desta maneira, resolvemos introduzir a 

mesma na vida dessas crianças, facilitando aprendizado da disciplina de Geografia 

através de jogos como: quebra-cabeça, jogo da memória, com estímulos sonoros, 

visuais.  

Baseado nas pesquisas sistemáticas e na falta de plataformas educativas de 

forma geral nas escolas sentimos a necessidade de criar um jogo educativo, assim 

como Seymour Papert, que está desenvolvendo uma metodologia de ensino-

aprendizagem no ambiente computacional em Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Boston, EUA.  

Papert viu na Informática a possibilidade de realizar seu desejo de criar 

condições para mudanças significativas no desenvolvimento intelectual dos sujeitos. 

Os educandos tiveram um auto índice no rendimento escolar, obtendo um 

melhoramento satisfatório no que tange o desenvolvimento cognitivo, e houve uma 

melhora considerável nos relacionamentos em grupo.  

Da mesma maneira que Papert, temos como finalidade o aprimoramento do 

desempenho acadêmico de alunos do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, com o 

objetivo de contribuir no processo de ensino-aprendizagem dos alunos com e sem 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na disciplina de Geografia.  

Dado o exposto, conclui-se que a formação deste artigo propaga o 

amadurecimento das crianças no seu desenvolvimento educacional, psicológico, 

social. 
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OBJETIVO 

 

O objetivo geral desse artigo é o aperfeiçoamento no desenvolvimento 

educacional de crianças do Ensino Fundamental I na disciplina de Geografia para os 

alunos com e sem Necessidades Educacionais Especiais (NEE), a fim de ajudar o 

desenvolvimento acadêmico e intelectual dos alunos. 

Temos como objetivo específicos estimular os alunos ao interesse do estudo 

de uma forma divertida e descontraída para que os mesmos se sintam estimulados 

ao aprendizado.  

Visto que a inserção de jogos educativos na sala de aula, e a criação dos 

mesmos é muito precária e de difícil realização, decidimos que este projeto seria 

realizado. Deste modo, implementar a tecnologia na vida escolar das crianças 

através do jogo, além de promover e auxiliar a interação da teoria e da prática 

docente. Por fim, avaliar seu progresso durante as atividades propostas. 

Assim, esperamos que este trabalho traga uma contribuição acadêmica para 

os alunos em diversas áreas do conhecimento, para que, através dele ocorra 

melhora em aspectos escolares, psicológicos, sociais para as crianças que 

utilizarem do mesmo. 

 

METODOLOGIA 

 

Este projeto de metodologia direta com futura pesquisa de campo considera 

estabelecer a interpretação de conceitos geográficos pelos alunos. 

Para tal fim, escolhemos o Unity como principal programa de criação deste 

jogo. O Unity é uma plataforma de desenvolvimento de games 2D e 3D para 

computadores, consoles, dispositivos móveis e sites. Depois de pesquisas e 

recomendações de alunos e professores, foi definido que seria utilizado a plataforma 

pela facilidade de manuseamento e entendimento. Para ilustração, criação de 

imagens, personagens foi utilizado o software Adobe Illustrator. Sendo necessário a 

modelagem de imagens, personagens foi aplicado o Autodesk Maya. 

Coletamos informações através do livro “HISTÓRIA E GEOGRAFIA - 

INTERAGIR E CRESCER 3º ANO” (SALCEDO; HELBICH, 2014) com finalidade de 

obter informações sobre o conteúdo lecionado no primeiro semestre do ano de 2016 
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aos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I e através dele utilizamos o conteúdo 

para o software. 

Com base nos artigos científicos “Autismo: Convívio escolar, um desafio para 

a educação” (ANNE; MARTA; GABRIELA, 2014) e “Autismo: a tecnologia como 

ferramenta assistiva ao processo de ensino e aprendizagem de uma criança dentro 

do espectro” (MYLENA; NORMA, 2014), estudamos como desenvolver este jogo 

para melhor absorção na área acadêmica dos alunos implementando a tecnologia 

de maneira positiva na realização do mesmo. 

Com essas informações, iniciamos o desenvolvimento do projeto. 

Foi possível definir esse projeto através de jogos, psicologia de cores, estudo 

de seu comportamento com relação direta com a tecnologia e jogos educativos. 

Através de softwares educativos realizados para alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (NEE), tivemos suporte para suceder este projeto, devido a 

tecnologia ter sido frequentemente aprovada por pais, alunos, professores, médicos 

e utilizada para técnica de desenvolvimentos mais eficientes. As plataformas digitais 

podem mudar o modo de pensamento, a velocidade, além de facilitar o progresso 

acadêmico de cada aluno. 

Houve cautela a seleção de cores, definidas através da psicologia das cores. 

Uma vez que as cores influenciam diretamente o pensamento humano, decisão e 

comportamento, foi definida o amarelo como estimulo para atividades mentais e de 

raciocínio logico, despertando a criatividade. A cor azul foi utilizada para acalmar o 

aluno, trazendo a sensação de estabilidade e sabedoria. O laranja foi escolhido por 

proporcionar sucesso, e encorajamento, além de estimular a socialização dos 

alunos. E por fim, a cor vermelha para estabelecer um contraste com a cor laranja. 

Dentre os jogos propostos aos alunos, definimos o jogo da memória para 

melhor desenvolvimento da memória, facilitando a inserção do assunto estudado 

pelo aluno. O quebra-cabeça foi utilizado com intuito de progressos psicomotores, 

uma vez que a criança tem que manusear o mouse para conseguir alcançar os 

objetivos, além de desenvolver a atenção e o raciocínio lógico, já que é necessário 

encaixar as peças no lugar adequado.  

O uso da tecnologia assistiva como uma gama de equipamentos para facilitar 

atividades comum para os alunos, está sendo implementada também através da 

Realidade Aumentada, com objetivo de facilitar a interpretação, noção de espaço e 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 142 

visão de determinados objetos. A Realidade Aumentada coopera para a interação 

dessas crianças com o jogo, possibilitando o aumento de interesse das mesmas. 

 

RESULTADO 

 

Ao iniciarmos nosso software, utilizamos a letra cursiva como modo de escrita 

principal do nosso jogo. Entretanto, ao verificarmos que a mesma pode dificultar o 

tão complicado processo inicial da linguagem escrita, de modo que na sociedade 

são poucas os escritos registrados em letra cursiva, além de verificar que a letra dita 

caixa alta (ou bastão) é de fácil traçado e que o seu formato não desorienta tanto 

quanto a letra cursiva decidimos que faríamos uso da letra bastão para melhor 

entendimento do aluno, ao concluímos que se exigirmos da criança que leiam em 

letra cursiva sem ter alcançado a sua maturidade cognitiva e motoras a mesma pode 

ter baixa autoestima, adquirir letra ilegível e desapontamento, podendo contribuir 

para o êxito acadêmico.  

Em artigos científicos vimos que a presença de tecnologia musical pode 

proporcionar uma “vivência do som e da música aos estudantes de maneira 

interativa. Os objetos de aprendizagem contendo trilhas sonoras são exemplos 

dessa tecnologia. A música favorece o raciocínio, evoca sentimentos e tem a 

capacidade de mudar estados de ânimo, atingindo as dimensões cognitiva e afetiva 

do ser humano. Sabe-se que a cognição e a afetividade são elementos 

indissociáveis e que a afetividade favorece o raciocínio. A música, além de motivar, 

é um elemento importante na aprendizagem, pois facilita a mesma” (ROSASA; 

BEHAR, 2011).  

Deste modo, vimos que quanto mais estimularmos o audiovisual, melhor será 

a mudança do aluno e, logo, optamos por utilizar os áudios ao decorrer do nosso 

software para que a criança possa ter melhor entretenimento com o computador e 

consequentemente com o jogo.  

Considerando que a visão nos ajuda a definir cores, pessoas, objetos e que 

as cores influenciam drasticamente a decisão, comportamento, pensamento das 

crianças, tivemos cautela na seleção das mesmas. Ao averiguar as cores que mais 

ajudam na decisão das crianças, definimos algumas para ajudar neste processo. 

Dentre elas se destacam laranja, azul, vermelho e amarelo.  
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A cor laranja estimula a socialização, de modo que ajuda a criatividade, 

humor, e bom senso. O azul traz a sensação de calma e equilíbrio, ajudando nos 

estados de sobrecarga sensorial. O amarelo traz o otimismo, alegria, sendo uma cor 

inspiradora e que influência os raciocínios e as atividades mentais. E o vermelho traz 

grande capacidade de ordem mental e aumenta o metabolismo humano.  

As cores conseguem trazer equilíbrio para a criança, o que nos ajudou a 

definir quais seriam usadas, pois elas podem ajudar a cativar atenção para o jogo e 

levar a criança a maior interesse do mesmo, trazendo um maior bem-estar visual, 

sem ocorrência de poluição visual para o educando. 

Com intuito de prender a atenção, desviando da atenção compartilhada 

desenvolvida por alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE), o 

software a qual desenvolvemos trabalha com jogos de curto período de durabilidade, 

para que o aprendiz consiga absorver o conteúdo de forma rápida e objetiva, não 

desviando o foco para o ambiente externo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Infere-se que a tecnologia pode ser utilizada como implementação na área 

educacional de crianças com ou sem Necessidades Educacionais Especiais (NEE), 

de modo que podem trazer resultados significativos no desenvolvimento psicológico, 

acadêmico, social dos educandos. “Desta forma, a introdução dos jogos eletrônicos 

na educação pode potencializar e criar condições que favoreçam um aprendizado 

mais envolvente e significativo, portanto, positivo, modificando o modo como os 

professores estão habituados a ensinar e os alunos a aprender” (RYAN, 2011). 

Através do nosso jogo esperamos que os alunos possam ter melhora no 

resultado acadêmico, psicológico, social, funcional de modo que ele desenvolva os 

conteúdos propostos neste projeto com mais facilidade. E que o mesmo tenha maior 

percepção, e aplique os conceitos geográficos apresentados no jogo, em seu 

cotidiano social e escolar. 

Almejamos que esta proposta incentive novos alunos, das mais variáveis 

idades a desenvolverem projetos que possam auxiliar e contribuir para a sociedade, 

de maneira que as questões especiais recebam a devida dedicação e atenção. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 144 

Requeremos que a Realidade Aumentada possa facilitar no entendimento dos 

alunos em noção de espaço e interpretação dos mesmos, já que a mesma possibilita 

maior aprendizado do educando.  

Em vista disso, cremos que com essas mudanças os educandos poderão ter 

melhor proveio, absorção, desempenho acadêmico por intermédio do jogo. Esse 

jogo está apenas na fase inicial, será submetido a testes dando início a trabalhos 

futuros. 

 

Palavras-chave: Jogo Educacional; Inclusão Digital; Criança; Geografia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A evolução tecnológica pode ser percebida cada vez mais no cotidiano das 

pessoas e estão surgindo, a cada dia, novas ferramentas com potencial de modificar 

nossa maneira de trabalhar, estudar, exercitar, comunicar, etc. Também não 

podemos deixar de citar que graças aos avanços tecnológicos, os brinquedos 

interativos estão ficando cada vez mais atrativos e ocupam a cada dia mais o tempo 

de crianças, adolescentes e adultos e isto tem colocado o interesse pelos estudos 

em segundo plano. 

Por isto, talvez nunca tenha sido tão importante que as escolas possam 

utilizar as novas tecnologias para auxiliar na aprendizagem. Segundo Zenti (2000), 

os especialistas no assunto afirmam que os professores devem mostrar aos seus 

alunos que estudar pode ser divertido. 

De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Newzoo, o uso dos games 

está crescendo mundialmente e deve fechar o ano de 2016 com um faturamento de 

U$$ 99,6 bilhões de dólares. No Brasil, já somos o 4º maior mercado consumidor de 

games do mundo e continuamos acompanhando o ritmo do crescimento mundial.  

Então devemos aproveitar dessa paixão das crianças pelos games e 

desenvolver novos projetos nos quais todos possam aprender e se divertir ao 

mesmo tempo. Recentemente algumas pessoas estão demonstrando interesse em 

trabalhar com a tecnologia dando ênfase ao aspecto educativo para que possa ser 

utilizada como material de apoio ao professor (LERNER, 1991). 

Já que é tão comum um aluno dispensar horas de seu dia jogando, podemos 

aproveitar este hábito para introduzir novos conteúdos, favorecendo assim um 

estudo mais dinâmico.  

Nos dias atuais, sabemos que é comum crianças apresentarem já na infância 

dificuldades em áreas simples relacionadas a matemática e que muitas vezes isto 

acontece por falta de técnicas de ensino adequadas para um aprendizado 
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qualificado. Como exemplo, podemos citar as operações de adição e subtração que 

são essenciais para o desenvolvimento de atividades básicas nesta área do 

conhecimento.  

Então decidimos fazer um jogo que tem como foco principal as operações 

básicas de adição e subtração utilizando o material dourado como ferramenta 

principal de ensino, facilitando assim o aprendizado e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico. Para tornar o jogo mais atrativos para os alunos, estamos 

utilizando técnicas de Realidade virtual. De acordo com (HESLI DE ARAUJO, 2002), 

esta técnica normalmente não é muito aproveitada pelas instituições de ensino, pois 

grande parte das escolas pensam que ela é apenas uma ferramenta voltada para o 

entretenimento das pessoas, sem nenhum valor educacional. 

Podemos definir a Realidade Virtual como uma interface para usuários na 

qual temos envolvido simulação em tempo real e interações por meio de múltiplos 

canais sensoriais que podem ser: visuais, auditivas, táteis, olfativas, entre outras 

(BURDEA; COIFFET, 1994). 

A realidade virtual mexe com os sentidos fazendo com que o aluno interaja 

mais com o jogo e dando a impressão de estar imergindo para dentro do jogo 

realizando as tarefas determinadas no game, mexendo com seus sentidos de visão 

e de profundidade que são muito importantes, assim influenciando diretamente no 

processo de desenvolvimento do aluno. 

Trabalhamos também visando crianças com deficiências mentais leves, tais 

como autismo, proporcionando cores chamativas para que o jogo possa chamar a 

atenção fazendo com que o aluno fique interessado e interaja com o jogo, e 

consequentemente possam aprender e desenvolver seu raciocínio lógico e seus 

sentidos. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo de nosso projeto é desenvolver um jogo educativo que possa 

facilitar o aprendizado de crianças do Ensino Fundamental I na disciplina de 

matemática. Para tal, iremos abordar em nosso jogo as operações básicas de 

adição e subtração. Com isto, pretendemos auxiliar no aprendizado dos alunos que 

apresentem dificuldade no entendimento das operações matemáticas fundamentais 

relacionadas a estas operações. O professor ou tutor poderá promover o uso do jogo 
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com suas turmas para que nenhum aluno fique sem entender o conteúdo. As 

estratégias que iremos utilizar favorecem até mesmo os alunos que não apresentam 

dificuldades no aprendizado.  

Nosso jogo foi projetado também pensando em crianças autistas, pois as 

cores chamam atenção atraindo a criança para jogar e aprender. Para isso, 

utilizamos a metodologia das cores, que pode alterar o estado de ânimo da criança 

em um determinado momento. Como exemplo disto podemos citar a cor verde, que 

é relaxante para os olhos e também para a mente.  

Para realizar o processo de adição e subtração pretendemos modelar em 3D 

o objeto “Material Dourado”, facilitando o entendimento das unidades, dezenas, 

centenas e milhar utilizando a cor dourada para facilitar a visualização e contagem.  

O jogo foi desenvolvido em 3D para que as crianças possam desenvolver 

noção espacial, e mobiliamos a casa, criando obstáculos que precisam ser 

percebidos pelas crianças, a fim de que elas desviem. O material dourado precisa 

ser colocado corretamente em uma caixa, para que a conta imposta pelo jogo possa 

ser resolvida da maneira correta utilizando os artifícios do jogo. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do jogo foram utilizados 4 computadores com 

processadores i3 e 6 Gigas de memória RAM. Estes computadores utilizavam como 

sistema operacional o Windows 10. Precisamos instalar a Engine Unity versão 5, 

que é um conjunto de ferramentas de desenvolvimento para a criação de jogos 2D e 

3D. No Unity, utilizamos como bases as linguagens de programação, JavaScript e 

C# (C-sharp). As modelagens em 3D existentes em nosso projeto, foram 

desenvolvidas utilizando o software Blender 2.78 e SketchUp 2016, que trabalham 

com a renderização, criação e visualização de cenários 3D.  

Para aprender a utilização destas ferramentas fizemos inúmeras consultas na 

internet, recorrendo a vídeo aulas, sites dos responsáveis pelos software e 

comunidades de pessoas que utilizam estas tecnologias. Para consolidar o 

conhecimento que íamos adquirindo no decorrer do estudo das ferramentas, foram 

criados vários pequenos projetos que agregavam os recursos que estávamos 

estudando. Após 3 meses de estudo e ambientação nas ferramentas, começamos o 

desenvolvimento de nosso game. 
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Modelamos no Blender os cenários e objetos do jogo. Para interação, 

modelamos uma casa com objetos e utensílios domésticos e também uma floresta 

na parte de trás da casa. Para introduzir os conceitos matemáticos que pretendemos 

abordar, modelamos em 3D o “material dourado”, que é um dos muitos materiais 

desenvolvidos pela médica e educadora italiana, Maria Montessori, para ajudar no 

aprendizado das operações fundamentais da matemática. Este objeto facilita o 

aprendizado das crianças como:  

• A desenvolver a independência da criança, criando confiança em si mesma, 

a concentração. 

• Desenvolver experiências concretas. 

• Fazer com que a própria criança comesse a desenvolver uma percepção 

dos seus erros ao realizar uma ação errada com o material dourado. 

• Trabalhar os sentidos das crianças. 

Exercitamos a percepção espacial da criança utilizando o artificio de que o 

jogo foi todo desenvolvido em 3D. Sendo assim a criança que está jogando, tem 

mais noção e interação com o objeto. Usamos técnicas de Realidade Virtual, 

implemento o uso de óculos apropriado para esta tecnologia. A Realidade Virtual, é 

uma tecnologia capaz de enganar os sentidos do usuário dando a sensação de que 

ele esteja dentro do jogo, como se fosse o personagem principal (KIRNER et al.,).  

Isso é feito através de um ambiente virtual, criado a partir de um sistema, 

sendo esse em nosso caso o Unity. Ao utilizar efeitos visuais e sonoros, a Realidade 

Virtual permite a imersão em um ambiente simulado. Adicionamos também um 

sistema de mudança de cor, deixando assim o material dourado com a configuração 

de cor que a criança preferir. Para isto, utilizamos uma paleta de cores para fazer a 

seleção. Para o desenvolvimento do projeto, coletamos informações sobre o uso do 

Material Dourado no site: http://www.londrina.pr.gov.br, obtendo o entendimento 

necessário para utilizarmos este recurso em nosso jogo. 

 

RESULTADO 

 

A Matemática é uma das disciplinas mais complexas de serem 

compreendidas nas séries iniciais e muitos não se identificam com ela. Porém essas 

dificuldades podem ocorrer não exatamente pelo nível de complexidade ou pelo fato 

de não gostar, mas por fatores vários fatores que podem ser mentais, psicológicos e 
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pedagógicos. Fatores este que podem dificultar o aprendizado de qualquer área do 

conhecimento, inclusive a matemática. 

Para auxiliar neste processo do aprendizado da Matemática, criamos um jogo 

para ensinar as operações de adição e subtração. Realizamos várias pesquisas 

sobre as tecnologias envolvidas e também sobre o uso do “material dourado”. 

Também forma necessários alguns encontros com a psicopedagoga do colégio 

UNASP-SP, para obter auxílio e informação para uso de estratégia de cores, 

ambiente e técnicas que favoreçam a aprendizagem da matemática.  

Seguindo observações da psicopedagoga e também de nosso orientador, no 

processo de desenvolvimento, precisamos mudar o cenário do jogo algumas vezes e 

adequar as cores para um cenário infantil. Abandonamos o cenário inicial modelado 

em 2D e partimos para modelagem totalmente em 3D. Também foram fizemos 

constantes mudanças com o objetivo de tornar o jogo cada vez mais atrativo para 

uma criança. Também mudamos o software de modelagem 3D de Blender para o 

SketchUp. 

Quando iniciamos nosso projeto tínhamos como objetivo apenas de auxiliar 

na aprendizagem da matemática, porém conversando com a psicopedagoga 

chegamos à conclusão de que deveríamos adicionar um atrativo maior ao nosso 

jogo, algo que pudesse capturar a atenção das crianças, pois com elas 

concentradas poderiam exercitar e melhorar seus conhecimentos com maior 

facilidade e prazer. Pensando nisto, implementamos a Realidade Virtual. Nesta 

tarefa de implementação da Realidade Virtual enfrentamos diversas dificuldades 

para fazer os scripts funcionarem corretamente.  

Em seguida modelamos o cenário de floresta em volta da casa para dar mais 

liberdade a criança, assim ela não estaria somente no interior da casa, podendo 

explorar também o ambiente externo. 

Ao fim da conclusão de produção do projeto, obtivemos resultados funcionais 

e parciais e o uso da realidade virtual no projeto foi inserida com sucesso e 

conseguimos criar um jogo com características de imersão da Realidade Virtual.  

Nosso game pode ser utilizado sem a presença de um óculos de Realidade 

Virtual. Porém para ter um ganho nas sensações sensoriais e cativar mais o jogar é 

aconselhável utilizar um óculos de Realidade Virtual ou mesmo um CardBoard 

Ao iniciar o jogo, apresentamos uma tela de menu com as seguintes opções: 

iniciar, opções, instruções e sair do game. A tela de iniciar, começa o jogo utilizando 
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o “material dourado”. Em opções, ele escolhe a dificuldade que será trabalhada 

durante o andamento da aprendizagem e da gameplay. Em instruções, ele recebe 

informações gerais sobre o jogo e caso escolha sair, o jogo será finalizado. 

Em resultado às pesquisas elaboradas durante o desenvolvimento do projeto 

descobriu-se que os jogos educativos conseguem fornecer ajuda a alunos que 

tenham dificuldades em matemática onde essas ferramentas servem não somente 

de auxílio ao aluno, mas também ao tutor ou professor que pode fazer o uso da 

mesma para diversas atividades educativas. No contexto geral os jogos digitais 

focados na área da educação fazem parte do sistema conhecido como AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizagem) onde a maioria de seus sistemas 

computacionais estão integrados a rede comunicação global a internet. 

 

CONCLUSÃO 

 

Depois de efetuarmos as pesquisas sobre matemática para o Ensino 

Fundamental I, material dourado, educação utilizando os games e programação na 

Engine Unity, concluímos que há uma carência de jogos no setor da educação que 

possam auxiliar no aprendizado das crianças, fazendo com que elas possam 

aprender e se divertir ao mesmo tempo.  

Por isto, pensando em aumentar o interesse das crianças pela matéria de 

matemática desenvolvemos o "Munda da Matemática em 3D". Unimos tecnologia e 

educação e assim esperamos colaborar para que os jogos educativos estejam cada 

vez mais presentes no ambiente escolar, apresentando uma nova e revolucionária 

alternativa para auxiliar no processo de aprendizagem.  

Gostaríamos de ressaltar que nosso jogo está apenas em fase inicial, 

podendo sofrer modificações e melhorias a partir de testes que futuramente serão 

realizados com o público alvo do jogo. Então fica caracterizado que este jogo, é o 

ponto de partida para trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Jogos Digitais; Matemática; Realidade Virtual; Material Dourado. 
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“ESTAÇÃO DO SABER” - JOGO DIGITAL COMO INSTRUMENTO DE 
ALFABETIZAÇÃO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 
 

Leonardo Pereira Torralvo; Carla Alessandra Costa; Davi Ferreira 
Sampaio Gomes; Gustavo Samuel Estrela da Silva; Soha Ahmad 

Hassan; Douglas Barbosa Sousa; Alann Kelly Pirchiner Perini. 
 

Email: leo_ptorralvo@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Para ser alfabetizado, ter uma boa leitura, escrever é requisito para inserção 

do cidadão na sociedade. Mas nem todas as crianças tem acesso a uma boa 

educação, ou uma educação de qualidade, principalmente quando se trata de 

crianças com necessidades especiais (NEE) aí a situação se torna mais difícil por 

não termos uma educação inclusiva, falta muito para trilhar esse caminho. “Mesmo 

em países mais desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, estima-se que, 

no mínimo, 20 a 30% dos jovens estudantes têm dificuldades acima da média para 

tal aprendizagem” (LYON, 1999).  

Visando ajudar no processo de aprendizado dos alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE) ou alunos que não possuem tais necessidades e 

distúrbios de aprendizagem na linguagem oral e escrita em fase de alfabetização 

(1ºAno EFI). “Como tem sido pontuado, os problemas relativos à aprendizagem 

manifestam-se fundamentalmente em situações mais formais de ensino, 

principalmente no ambiente escolar e se refletem, em geral, na diminuição do 

desempenho acadêmico, principalmente na área da linguagem escrita” (ZORZI, 

2000).  

O jogo usara áreas do sentido humano, para exercitar e agregar em seu 

aprendizado, reforçando os conteúdos aprendidos em sala de aula. 

Diante desse cenário de necessidade, nós desenvolvemos um jogo educativo 

como ferramenta pedagógica na área da alfabetização, o artigo trata sobre os 

detalhes da pesquisa e o desenvolvimento do jogo e sua forma de auxílio na 

alfabetização de alunos com necessidades educacionais especiais ou sem 

necessidades. Procedimentos metodológicos desenvolvidos a partir de pesquisas 

científicas para suprir a necessidades de fato dos alunos e estimular não somente a 

área pedagógica, mas também áreas sociais e intelectuais do público alvo.  
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Tópicos que foram trabalhados no jogo com a orientação de uma 

psicopedagoga especialista em alunos com necessidades especiais: 

1. Consciência Fonológica 

2. Gramática 

3. Dicção 

4. Organização Espacial 

5. Coordenação Visio-Motora 

Alguns estudos demonstram que além de propiciar a construção de um 

espaço no imaginário das crianças e jovens, o jogo, “por ser uma atividade dinâmica 

capaz de transformar-se com o contexto” (DIVA MARANHÃO, 2004). 

 O jogo será composto com quatro telas visando o desenvolvimento do 

intelecto e sentidos agregado a matéria de Língua Portuguesa (Alfabetização), para 

que esses alunos interajam de diversas forma as matérias estudadas e aprendidas 

em sala. 

 

OBJETIVO 

 

O jogo é uma ferramenta para estimular crianças que possuem necessidades 

educacionais especiais (NEE), pois possuem dificuldades significativas na interação 

social e comunicação não verbal, além de padrões de comportamento repetitivos e 

interesses restritos ou alunos que não possuem as mesmas.  

Assim, o jogo ajuda a criança em seu aprendizado de alfabetização usando 

letras em que ela tem mais dúvidas para escrever as palavras, a organização de 

suas ideias e com seus objetos, e a memória para exercitar a memorização, 

lembrando assim do que estudou na escola e repetindo a atividade corretamente. 

É também, um meio de se aprender a interagir socialmente com o jogo, pois 

usa muito a parte fonológica, assim mostrando e parabenizando suas conquistas 

para um incentivo e motivação de continuar aprendendo e reproduzindo as 

atividades. 

 

METODOLOGIA 

 

Este software educacional foi desenvolvido com base em múltiplas pesquisas 

sobre dificuldades no aprendizado das crianças pertencentes ao grupo de 
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necessidades educacionais especiais (NEE) aplicando-se também aos alunos com 

ausência dessas necessidades. “Um número muito elevado de crianças tem sido 

apontado como apresentando dificuldades no processo de aprendizagem, 

principalmente da língua escrita” (ZORZI, 2000). Diversas características específicas 

são apresentadas por estes alunos sendo algumas dela tais como, distúrbios da fala 

e linguagem, distúrbios de ritmos e distúrbios de percepção dificuldades da 

coordenação motora e memória. 

“O mercado mundial de Jogos Eletrônicos se tornou a maior indústria de 

entretenimento moderno, movimentando um faturamento superior ao da indústria do 

cinema” (SANTOS; VALE, 2006). 

Coletamos informações através do livro “Língua Portuguesa Interagir & 

crescer 2°ano”, com o objetivo de extrair alguns itens do conteúdo programático 

trabalhado em sala de aula, obtendo uma base do ponto de partida para o 

desenvolvimento do jogo.  

Para o desenvolvimento do jogo foram utilizados alguns softwares como o 

Unity, que é um software de desenvolvimento integrado para a criação de jogos, 

ambientes 3D. Também foram utilizadas as linguagens programação, Java Script e 

C# (Csharp). As modelagens em 3D existentes em nosso projeto, foram feitas pelo 

software Fusion 360. Para trabalhar com as ilustrações utilizamos o software Adobe 

Ilustrator. Com todas essas ferramentas de desenvolvimento e com as informações 

de como utilizá-la, iniciamos nosso trabalho. 

Buscando exercitar as áreas afetas por esses distúrbios este software utiliza 

uma metodologia de interação quase que total do usuário com o jogo. Pensando nas 

dificuldades e interesse dos alunos da educação infantil, desenvolvemos a primeira 

tela. Através das teclas direcionais do teclado, ele tem a percepção e sensação de 

que está controlando a nave, capturando assim, as letras para a formação direta da 

palavra. A interação com os sons das palavras pronunciadas pela narradora antes 

da inicialização do jogo, faz com que a audição seja exercitada, levando o usuário a 

ter uma consciência fonológica das letras, silabas e palavras apresentadas pela 

primeira tela do jogo. 

A segunda tela é um ambiente aonde o aluno tem uma noção espacial de um 

quarto, parte dessa interação utiliza-se o recurso do mouse, fazendo com que a 

habilidade motora visada seja exercitada, junto com a coordenação Visio motora que 

os objetos se movimentam. Aliamos isso no jogo com a parte de organização 
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espacial, fazendo todos esses processos com situações do dia-a-dia para torná-lo 

aplicável em sua rotina, havendo de fato um desenvolvimento motor e perceptivo de 

que as coisas tendem a ser organizadas.  

Conforme o autor Pellegrini (2010, p. 179), “a capacidade de coordenação de 

movimentos decorrente da integração entre comando central, o Cérebro, e unidades 

motoras dos músculos e articulações”. Através de ambientes comuns a rotina dele, 

espalhamos objetos onde o aluno arraste-os até um local indicado, que aparecem na 

parte superior do monitor. Ao colocar o objeto no local indicado, a narradora 

pronuncia o nome do objeto tendo como objetivo possibilitar uma interação e a 

exercitação da habilidade fonética do aluno. 

Para desenvolver o aluno a exercitar boa parte da sua memorização e 

concentração utilizamos a terceira tela do jogo, sendo um jogo da memória com 

figuras e cores que prendam a atenção do aluno, esse jogo busca através de cliques 

e animações aprimorar as habilidades psicomotoras, podendo ser um estímulo para 

que outras habilidades sejam potenciadas em sua infância e na sua evolução 

acadêmica.  

“Os jogos educacionais se baseiam numa abordagem autodirigida, isto é, 

aquela em que o sujeito aprende por si só, através da descoberta de relações e da 

interação com o software. Neste cenário, o professor tem o papel de moderador, 

mediador do processo, dando orientações e selecionando softwares adequados e 

condizentes com sua prática pedagógica [...]” (TAROUCO et al., 2010, p. 3).  

A última tela do jogo é a simulação de um exercício na lousa. Apresenta-se a 

frase com uma palavra faltando sendo pronunciada pela narradora ao se iniciar a 

fase. Através da audição e do conhecimento adquirido em sala, o aluno escolherá 

qual a grafia correta da palavra falada pela narradora. 

 Ao escolher a certa, a mesma falará que está correta e aparecerá uma nova 

frase, caso o aluno erre a palavra a narradora dirá que não está correto e a 

alternativa se apagará das opções para que não haja insistência no erro. A falta de 

atividades envolvendo fonética e grafia para essa área foi à motivação de 

desenvolver essa tela para que ele escute, veja e interaja com a atividade e não 

simplesmente copie o que está no quadro. 
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RESULTADO 

 

“A letra cursiva deve ser objeto de apropriação pelos alunos, não só porque 

eles precisarão ler textos nos quais esse tipo de letra é usado, mas também porque 

ela permitirá maior agilidade no ato de escrever. É preciso, no entanto, que se 

reconheça que o traçado contínuo da letra cursiva, com as letras emendadas umas 

às outras, não é simples e que, por isso mesmo, a habilidade de usá-la deverá 

continuar sendo consolidada no terceiro ano do ciclo de alfabetização” (BRASIL, 

2012, p.17).  

Por se tratar de um jogo para alfabetização utilizamos de pesquisas e 

encontros com a psicopedagoga para obter um auxílio nessa questão de como 

mostrar para o aluno, tendo como base nisso, utilizamos letras cursivas de caixa alta 

e negrito para a visualização mais rápida e clara, cores vibrantes e coloridas para 

atrair o aluno a permanecer ali jogando, utilizar o recursos de áudios para uma 

melhor interação, animações e objetos proporcionais a realidade, pois alunos nessa 

fase levam tudo ao pé da letra, questões do dia-a-dia para melhor assimilação do 

conteúdo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após desenvolver todo trabalho de pesquisa sobre jogos educacionais, 

métodos de aplicação do conteúdo na sala de aula em um jogo, bases pedagógicas 

para serem empregadas, estudo das plataformas de desenvolvimento e modelagem, 

podemos perceber a escassez de jogos educativos aplicáveis na área de 

alfabetização com um conjunto de ferramentas existenciais para o desenvolvimento 

da criança. Para Stahl (1991), “existem algumas características que devem estar 

presentes em um jogo educativo digital, como: a atração do interesse e do 

entusiasmo do aluno; o uso de recursos audiovisuais, a manutenção da curiosidade 

e da fantasia; a exploração da competitividade; instruções e objetivos claros; auxílio 

disponível” assim chegamos à “Estação do Saber”, um jogo educativo que visa 

suprir de alguma forma essa falta de jogos.  

À tecnologia hoje é uma realidade e não podemos fugir dela, então unindo 

conhecimentos de ambas as áreas de atuações podemos reformular e aplicar esse 

conceito de jogos como ferramenta de aprendizado no cenário educacional. 
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Buscamos atingir os objetivos já citados e promover melhorias no jogo para que 

cada vez mais alcance os alunos e os ajudem na iniciação da sua vida acadêmica. 

Esse jogo está apenas na fase inicial, será submetido a testes dando início a 

trabalhos futuros. 

 

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Alfabetização; Inclusão Digital. 
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AMBIENTE VIRTUAL COMO UM INSTRUMENTO DE APRENDIZADO PARA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL (VISÃO) 

 
Mateus Bento de Almeida; Roberto Sussumu Wataya. 

 
Email: mateusbalmeidamba@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Educação a Distância tem sido a discussão de muitos encontros quando se 

pensa na educação como maneira de transformação social e democratização do 

ensino. O aprendizado na modalidade a distância significa a quebra de paradigmas 

e a promoção de novas formas de aprendizagens. A educação a distância tem por 

características romper com o espaço comum da sala de aula e para isso o acesso 

às tecnologias significa também apropriar e difundir o conhecimento. Para tanto, na 

Educação a Distância não basta simplesmente conhecer os aparatos tecnológicos é 

necessário saber usá-los como instrumentos de ensino e aprendizagem. 

A Educação a Distância (EAD) é a modalidade de educação aberta que mais 

cresce na atualidade, pois este modelo de educação abrolha para atender essas 

novas demandas educacionais da sociedade contemporânea (Moram, 2009). As 

tecnologias podem trazer atividades e estratégias pedagógicas que contemplam os 

diversos estilos de aprendizagem. Podemos contar com diferentes recursos 

tecnológicos que permitem ao cidadão, independentemente de sua condição, o 

acesso ao conhecimento. A EAD cumpre muito bem seu papel de educar, reduzir as 

dificuldades impostas pelas distâncias, facilitar a vida do aluno e disseminar o ensino 

aos cantos mais remotos do planeta, sendo uma iniciativa válida e que deve ser 

experimentada (HANSEN, 2003). 

Historicamente, as pessoas com deficiência foram segregadas, eliminadas do 

convívio social e, em determinados momentos, até exterminadas. No século XXI, 

observa-se, internacionalmente, um grande movimento de “inclusão” da pessoa com 

deficiência; aliás, a partir da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), 

começa a preocupação dos legisladores de diferentes países no sentido de garantir 

os direitos dessas pessoas, até então alijadas do convívio social. Atualmente a 

evolução desses direitos e as lutas dos movimentos sociais têm inserido na agenda 

governamental a discriminação positiva reforçando as políticas afirmativas que 

asseguram os direitos das minorias. 
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Garantia esta que proporcionará ao país um crescimento maior ainda na área 

educacional nos próximos anos, principalmente na EAD. Desta maneira, as 

instituições de ensino que realizarem a gestão da EAD que prime pela qualidade 

educacional, retenção e fidelização de seus alunos terão, além de crescimento por 

consequência, também o destaque em seu papel social no desenvolvimento do país. 

Este trabalho pretende analisar, através da revisão bibliográfica, e ver a importância 

de recursos adicionais como personalização do conteúdo e formas de apresentação 

destes conteúdos como fatores determinantes para o sucesso do uso do ambiente 

virtual de aprendizado para a inclusão social. 

O objetivo geral deste estudo é verificar a acessibilidade e usabilidade no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem-AVA, o Moodle com o software leitor de tela 

NVDA, para os alunos com deficiência visual. E os objetivos específicos: analisar 

todas as ferramentas do Moodle com o software leitor de tela NVDA; interagir com 

alunos deficientes visuais no AVA em um curso criado para essa finalidade; 

identificar os problemas e as facilidades que o leitor de tela em questão apresenta; 

fazer uma lista de sugestões para melhoria nesse quesito. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

O objetivo geral deste estudo é verificar a acessibilidade e usabilidade no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, o Moodle com o software leitor de tela 

NVDA, para os alunos com deficiência visual.  

Objetivos Específicos 

 Analisar o software LT-NVDA no curso de Administração a ser proposto 

hospedado na plataforma UNASP VIRTUAL. 

 Verificar a acessibilidade do deficiente visual utilizando o LT-NVDA no curso 

de Administração. 

 Identificar nas ferramentas do AVA Moodle as características positivas e 

negativas quanto a interação dos alunos com DV- (deficiência visual). 
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METODOLOGIA  

 

O propósito desta pesquisa de métodos mistos concomitantes, numa 

concepção pragmática (FLICK, 2009; CRESWELL, 2010) é verificar como se dá o 

acesso à informação no portal do UNASP por pessoas com deficiência visual. Para 

tanto, foi realizada uma avaliação de caráter quantitativo criando um curso no 

mesmo ambiente com a participação de tais usuários para a coleta de dados 

qualitativos e quantitativos, para analisar os resultados de modo comparativo. 

O presente estudo será desenvolvido em 6 (seis) etapas sendo elas: 

1.Pesquisa bibliográfica e elaboração do cronograma; 

2.Preparação dos computadores com o Leitor de Tela-LT; 

3.Criar o curso de administração no Ambiente Virtual de Aprendizado – AVA 

na plataforma Moodle; 

4.Realizar o curso e Coleta de Dados; 

5.Analise dos Dados; 

6.Considerações finais e escrita da Monografia. 

Parâmetro para avaliar as ferramentas do Moodle:  

Usabilidade  

Os ambientes virtuais de aprendizagem apresentam característica que os 

distinguem entre si. Essas características podem favorecer ou dificultar a interação 

dos usuários com o ambiente. A facilidade de uso, aparência e eficiência do sistema 

percebida pelo usuário implica o nível de usabilidade do sistema.  

Para verificar o quanto uma interface e fácil e intuitiva para o usuário são 

realizadas avaliações de usabilidade. Segundo a norma ISO 9241 (1998), a 

usabilidade e definida como a capacidade que um sistema interativo oferece a seu 

usuário, em um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas, de 

maneiras eficaz e agradável. 

Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de utilização de 

interfaces pelos usuários (NIELSEN, 2003). 

Para Cybis (2000) uma avaliação de usabilidade de um sistema interativo tem 

como objetivos gerais: 

I Validar a eficácia da interação humano-computador face a efetiva realização 

das tarefas por parte dos usuários, ii.  
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II Verificar a eficiência desta interação, face os recursos empregados (tempo, 

quantidade de incidentes, passos desnecessários, busca de ajuda, etc.). 

III Obter indícios da satisfação ou insatisfação (efeito subjetivo) que ela possa 

trazer ao usuário.  

Nesse contexto, o método de avaliação de usabilidade utilizado tem como 

propósito colher informações sobre a facilidade de acesso, facilidade de aprendizado 

do sistema e satisfação do usuário na utilização das ferramentas básicas do Moodle 

e do NVDA. Portanto nesta pesquisa foi escolhida a técnica de avaliação “Heurística 

de Usabilidade” formulada por Jakob Nielsen (1993). A Avaliação Heurística, 

definida por Nielsen e Molich (1990). 

Acessibilidade  

Acessibilidade é a possibilidade que qualquer pessoa (inclusive as pessoas 

com deficiência visual) tenha acesso aos benefícios disponíveis e acessibilidade 

digital é a mesma possibilidade, porém restrita aos recursos computacionais. 

Garantir acessibilidade é promover a inclusão de todos (GONÇALVES, 2013). 

Para Barbosa e Silva (2010), a acessibilidade é um critério de qualidade de 

Interação Humano-Computador que está relacionado com a capacidade de o 

usuário acessar o sistema a fim de interagir com o mesmo, sem que a interface 

apresente obstáculos que inviabilize tal interação. 

Nesta avaliação foi aplicada numa escala de zero (1) à cinco (3), onde se o 

usuário conseguir plenamente obterá nota cinco (3), se for regular obterá nota três 

(2), caso não conseguir executar as tarefas propostas obterá zero (1). 

Tarefas – Descrição: 

Acesso ao sistema - Ao acessar o portal, o usuário tem como primeira tarefa 

encontrar o link Curso Ofertado, 

Acesso aos links - Realizado sem grandes dificuldades. Mas, o conteúdo ficou 

distorcido e os links (Cursos ofertados) ou voz do NVDA não foi audível, falha na 

leitura do link  

Downloads do material - Foi considerado complexo e inacessível por uma 

seta, não responde aos comandos de direção e impossibilita salvar o material, já que 

o leitor de tela não identificou tal alternativa. 

Leitura do Material - Nível de aprendizado, o leitor de tela conseguiu fazer a 

leitura? A leitura foi boa? 
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Envio de Atividade - Teve êxito no envio da Atividade? Dificuldades 

encontradas no envio da atividade proposta. 

Tempo de realização - Das tarefas - Quanto tempo necessário, conseguiu 

realizar a tarefa 

Satisfação do usuário - Quantos usuários ficaram satisfeito e quantos 

conseguiram realizar as tarefas sem nenhuma dificuldade, com dificuldade e pouca 

dificuldade 

 

Instrumento de coleta de dados 

No primeiro momento foi realizada uma navegação no ambiente Moodle com 

o leitor de tela NVDA, procurando explorar os possíveis problemas de acesso ao 

navegar com o software leitor de tela. Dessa forma pode-se verificar se o NVDA 

oferece acessibilidade de navegação no ambiente virtual Moodle com alguns de 

seus recursos e ferramentas. 

Dessa observação resultou um documento descritivo para mesmo leitor de 

tela a ser analisado, posteriormente tabulado e cujo o resultado poder ser visto na 

tabela 1. 

A análise do leitor de tela foi realizada no Centro Universitário Adventista de 

São Paulo, o qual oferece curso de informática para deficientes visuais utilizando o 

software leitor de tela NVDA devido ao fato do mesmo ser software livre. 

Para o teste de análise do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, foi 

criado um curso na plataforma UNASP Campus Virtual. 

 

Procedimento de coleta e análise de dados 

A coleta de dados ocorreu em três etapas: (1) instalação e configuração do 

software leitor de telas nos computadores, (2) navegação do AVA Moodle da 

UNASP e o (3) registro dos itens analisados em uma tabela. 

Na primeira etapa, foi instalado e configurado o software leitor de telas nos 

computadores. 

Na segunda etapa, ocorreu a navegação na plataforma Moodle. Em seguida 

foi feita a avaliação. Nesta etapa foram explorados alguns dos recursos e 

ferramentas do ambiente tais como ferramentas do Bloco Administração, Bloco 

Atividades, Bloco Calendário, participantes, página principal do curso e seus 

respectivos recursos. Cada ferramenta de cada bloco do Moodle foi explorada e 
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avaliada pelo software leitor de telas. Na terceira etapa, foi elaborada uma tabela na 

qual foi registrado cada item dos respectivos grupos. Dessa forma, foram atribuídas 

as seguintes notas para cada grupo: 

Nota 1: o leitor de telas não consegue ler e acessar determinado recurso do 

AVA Moodle; 

Nota 2: o leitor de telas consegue acessar, explorar e atender parcialmente os 

recursos e funcionalidade do ambiente Moodle, não fazendo pequenas leituras ou 

sem alguns acessos; 

Nota 3: é possível navegar, explorar e compreender perfeitamente os 

recursos do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle através da leitura do leitor de 

tela 

A coleta dos dados foi realizada através da observação e registros das 

funcionalidades do Moodle a partir da plataforma Unasp Virtual, na qual, cada 

ferramenta do Moodle recebeu notas de 1 a 3, conforme ação de funcionalidade 

apresentada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cada um dos itens explorados no Moodle foi avaliado com o leitor tela, onde 

foi pontuado conforme as notas estipuladas e registrado a maioria das ocorrências 

para um melhor aprofundamento da funcionalidade de cada recurso. 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para cada um dos itens avaliados 

no Moodle para cada leitor de telas avaliado. 

 

Navegação explorada NVDA 

Acesso ao sistema 3 

Acesso aos links 3 

Menus curso Cadastrado no ambiente 2 

Downloads do material 3 

Leitura do Material 2 

Envio de Atividade 2 

Tempo de realização das tarefas  2 

Satisfação do usuário 1 
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Depois de ter avaliado verificou-se que o leitor de tela permite fazer a acesso 

no sistema acesso aos links fazendo a leitura da página inicial ainda quando o 

usuário não efetuou entrada no Moodle e após efetuar entrada no mesmo. A 

navegação pelos menus do curso cadastrado também é permitida, embora tenha 

que se ficar pressionando a tecla Tab diversas vezes o que inicialmente pode 

confundir o usuário com Deficiente Visual.  

Quanto a acessos aos principais Links no Moodle, constatou-se que é 

possível chegar e abrir Link de arquivos no formato PDF fazendo download. 

A Ferramenta de Envio de Tarefa não teve acesso total, visto que a maioria 

dos recursos depende de cliques com o mouse. 

No item tempo de realização da Tarefa teve um resultado parcial, devido à 

demora na leitura dos itens e do material, o que ocasionou a insatisfação do usuário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o estudo, considera-se que um diferencial deste trabalho foi a validação 

do software leitor de tela NVDA no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, numa 

turma de deficientes visuais que fazem parte do projeto inclusão digital. Após 

analisar os resultados, pode-se concluir que não há uma regra específica quanto ao 

uso de acessibilidade para o leitor de tela, pois a acessibilidade do leitor pode ter 

acesso total ou parcial a um determinado recurso. 

Neste estudo, totalizando as pontuações do leitor para cada item avaliado 

junto ao Moodle, o leitor de telas NVDA totalizou 18 pontos, com isso podemos dizer 

que apresentou um desempenho parcial para as ferramentas testadas. 

Portanto conclui dizendo que ao ofertar um curso para uma pessoa com 

Deficiência Visual utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, nem todas 

as ferramentas poderão ser utilizadas, visto que nem todas oferecem acessibilidade 

junto ao leitor de tela. Sugere-se que, antes de iniciar o curso para pessoas com 

deficiência visual, proceda-se a uma análise criteriosa de todos os recursos a serem 

ofertados, de modo a verificar a usabilidade, funcionalidade e acessibilidade dos 

mesmos. Outro fator que não pode ser descartado é quanto ao material 

disponibilizado, pois não adianta o Moodle e o leitor de telas serem acessíveis e o 

professor disponibilizar um link, arquivo, ou vídeo que o leitor de telas não tenha 

capacidade de interpretá-lo. 
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Para trabalhos futuros, sugere-se verificar os itens que tiveram uma avaliação 

parcial ou não tiveram nenhuma acessibilidade, como é o caso da ferramenta menu 

dos cursos, envio da atividade. Além disso, torna-se emergente a necessidade em 

facilitar ou simplificar o tempo de realização das tarefas. Entre os itens avaliados, o 

caso que mais achei preocupante a leitura do material, porque é um item muito 

importante para o aprendizado. 

Razão prela surge a necessidade em verificar os itens não funcionais 

apresentados neste estudo para que a acessibilidade nos Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem Moodle possa incluir Pessoas com Deficiência Visual ou outras 

Necessidades Especiais no ensino superior, e não as excluir. 

Ao fim da análise, foi possível também levantar dados importantes em relação 

à Usabilidade do leitor de tela NVDA na plataforma Moodle. Constatou-se que suas 

ferramentas de acesso a Web falham nos quesitos de Usabilidade tais como: 

navegação, atribuição de significados e compreensão de como usar adequadamente 

o software, espera-se com esta analise apresentar também aos desenvolvedores 

quais elementos do NVDA necessitam de maiores cuidados e correções.  

Como esta analise verificou-se ainda a necessidade de se promover mais 

estudos para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do leitor de tela NVDA junto com 

plataforma Moodle e de sites acessíveis para pessoas com deficiência visual 

proporcionando assim, novos estudos na área Acessibilidade na Educação a 

Distância para pessoas com deficiência visual. 

Por fim, este estudo apresentou um pequeno cenário positivo, pois é possível 

utilizar o Moodle com softwares leitores de telas para a inclusão de pessoas com 

deficiência visual. Por outro lado, mostra também que há muito a caminhar e trilhar 

de forma que os desenvolvedores dos mais diversos tipos de Tecnologias da 

Informação, especialmente de Ambientes Virtuais de Aprendizagem assim como dos 

leitores de telas comecem a se preocupar de forma justa e ética para que a 

acessibilidade na prática seja um direito de todos. 

 

Palavras-chave: Educação à Distância; Pessoas com Deficiência Visual; Ensino 

Superior. 
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ANALISE DE ACESSIBILIDADE COM WEBVOX NA INTERNET 
 

Matheus Paim Vasconcellos; Roberto Sussumu Wataya. 
 

Email: matheuspaimvasconcellos@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Somente no Brasil, mas de 20% da população brasileira, sofrem de algum tipo 

de problema de visão, esses nas suas mais diversas classes (IBGE-2010). 

Traduzindo ao bruto em números, ficam na margem de 65 milhões de brasileiros. 

Números altos, que quando aplicados a pessoas merecem um tratamento especial.  

Os deficientes visuais, no dia a dia passam por inúmeras dificuldades. Em um 

mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, se torna cada vez maior a 

necessidade do uso de computadores, smartphones entre outros aplicativos 

tecnológicos. Seja para comprar um produto online, ou ao mesmo uma digitalização 

em uma ferramenta Word, para um trabalho escolar, por exemplo.  

São problemas como estes, procurados soluções? Os deficientes visuais em 

sua maioria não são aceitos nos cursos de diversas faculdades, escolas, empregos, 

entre outros, por todo o território nacional. Pois, estes locais não tem o suporte para 

prestar auxilio em diversos aspectos. Muitas salas de aulas são inadequadas e 

muitos profissionais, em sua maioria os professores, despreparados. Os materiais 

didáticos não são adaptados e quando são, os mesmos são raros ou muito acima do 

preço dos demais. As estruturas físicas e pedagógicas deixam a desejar em 

diversos aspectos.  

Em outubro de 1989, foi aprovada a lei nº 7.853, criada e apresentada ao 

legislativo brasileiro; pela sociedade dos deficientes visuais do Brasil (SODEVIBRA, 

2012, pág.4), que deveria tratar aspectos como esses, oferecendo apoio e 

possibilidade aos deficientes em suas mais diversas classes. Aos visuais muitas 

melhorias foram feitas desde então, entretanto esta longe de um final. Onde um 

deficiente visual consiga fazer todas as atividades possíveis a uma pessoa com a 

visão intacta.  

É recente a discussão sobre a inclusão digital das pessoas deficientes. Para 

nortear este enfoque, alguns conceitos são necessários:  

Acessibilidade ao meio físico: possibilidade e condição de alcance para 

utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
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urbanos, das edificações, dos transportes, por pessoa com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Acessibilidade digital: flexibilidade do acesso à informação e 

interação dos usuários que possuam algum tipo de deficiência ou necessidade 

especial, no que se refere aos mecanismos de navegação e apresentação das 

páginas, operação de software, hardware e adaptação de ambientes e situações. 

Embora a maioria da população não perceba, pessoas com necessidades especiais 

deparam-se com inúmeras barreiras ao acessar a Internet, devido à disposição das 

informações, às tecnologias utilizadas e às formas de comunicação. 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas diariamente pelos deficientes, foi 

trabalhado uma forma de auxilio. Na área tecnológica, sabe se que é bastante ampla 

e que diversas melhorias ainda precisam de serem feitas. Devido a isso, foi 

objetivado conseguir a melhor maneira possível para que, o deficiente consiga 

primeiramente através de um computador, navegar na internet em suas mais 

diversas funções, sejam elas, uma interação social fornecida através de um site de 

relacionamento, uma compra online, ou mesmo uma pesquisa acadêmica, por 

exemplo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Analisar o leitor de tela WebVOX como ferramenta de compartilhamento de 

conteúdo nas redes sociais, sites de busca, sites de compras, sites facultativos e 

institucionais. 

 

Objetivos Específicos 

 Conhecer todas as ferramentas que compões o LT WebVOX; 

 Mapear como se processa o compartilhamento de conteúdos nas redes 

sociais pelo usuário visual ou vidente; 

 Mapear como se processa o compartilhamento de conteúdos nas redes 

sociais pelo usuário não visual, com o LT WebVox; 

 Apresentar a ferramenta WebVox ao deficiente visual, explicando sua função, 

métodos e utilização. 
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 Apresentar o trajeto para o usuário, durante todo o percurso no ambiente 

acessado, de forma clara, objetiva e compreensiva, através de textos audíveis 

durante todo o trajeto percorrido. 

 Analisar os principais pontos de dificuldades do deficiente, capturar as 

informações obtidas, para consultas e comprovações posteriores. 

 Emitir um relatório, de pós e contras (Feedback), através da interação do 

usuário com os sites analisados. Dando a possibilidade de um posterior 

prosseguimento acadêmico, na criação de um software sem as deficiências 

apresentadas. 

 

METODOLOGIA 

 

A metodologia de ensino foi baseada em paciência e dedicação, pois o 

choque de adaptabilidade com os equipamentos e o ambiente, foram frequentes no 

inicio. Alguns estavam tendo seu primeiro acesso a um computador. Teclas de 

acessibilidade, foram de fundamental importância para que o deficiente conseguisse 

se encontrar no teclado, pois, através do mesmo que o deficiente teve todo o 

contato. Como exemplo as F, J, e o numero 5 no teclado numérico ao lado direito, 

onde são encontradas elevações. 

Foi necessário que cada maquina tivesse o programa DosVox instalado. 

Foram explorados diversos sub-arquivos do leitor, por isso serão necessárias 

funções básicas como: Reprodutores de áudio, mídias, drives de som atual, editores 

de texto, arquivos textos, entre outros externos ao Leitor, e acesso a internet onde 

poderemos trabalhar em ambientes diversos virtuais. Fones de ouvidos, e voz 

configurada DosVox serão fundamentais para que os deficientes possam ouvir 

nitidamente cada informação apresentada na tela. Sabendo assim, exatamente 

onde, e no que estará acessando.  

Por mais que o objetivo principal fosse a analise na WEB, outras funções 

necessárias foram apresentadas ao deficiente, para que o mesmo adquirisse 

experiência a partir de situações mais simples, para assim poder caminhar em 

escala crescente ate extensões mais complexas, como o próprio acesso a internet, 

que exige diversas funções unidas do leitor, encontradas separadamente em 

extensões do leitor. Uma vez conhecendo bem essas extensões a união se tornou 
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mais fácil. Essa introdução, também possibilitou o conhecimento de algumas 

utilidades que são bastantes necessárias no dia a dia. 

Foram passadas as informações necessárias, para que o deficiente possa se 

tornar independente em qualquer computador, conseguindo acessar a internet onde 

o leitor esteja instalado. Foi dedicado mais tempo-aula, e dado maior importância no 

acesso a internet. Pois foi onde o deficiente mais precisou de ajuda e auxilio, até 

mesmo, por ser um local mais vasto, complexo e repleto de detalhes. Ao termino de 

cada acesso, foram passadas informações de conhecimentos gerais, sobre lógica e 

segurança em navegação na WEB, pois sabemos que os deficientes precisam 

desse conhecimento até mais reforçado que os demais. 

As dificuldades percebidas e geradas ao decorrer do teste, foram tratados 

individualmente com cada deficiente em particular, instruindo a fazer o que era 

necessário no ato, pois os problemas e erros foram os mais variados possíveis e 

totalmente individuais. Entretanto quando era notado uma duvida mais geral, a aula 

era interrompida e a ajuda era dada coletivamente. Diversas vezes um deficiente 

que já havia passado pelo mesmo problema antes, ou mesmo que entendia o 

problema do amigo, ajudava os demais com as duvidas. Se necessário, o teste era 

retomado do início, ou do momento interrompido para todos os participantes. Uma 

pesquisa foi executada ao fim, para levantamento de dados de cada participante. 

Nessa pesquisa cada deficiente avaliou o quanto foi útil, o quanto o ajudou, e poderá 

continuar ajudando a margem das pessoas com necessidades especiais de visão.  

Todas as informações coletadas, sejam estes sucessos ou falhas, foram 

arquivados para que seja possível a construção de melhorias. 

 

RESULTADO 

 

Durante as aulas, a adaptação foi imediata. O programa proporciona ao 

deficiente a qualidade de uma boa voz, tópicos bem relacionados, efeitos sonoros 

bem distintos que são fundamentais para a utilização do software. Para os alunos 

mais básicos, isso é: Os que estavam tendo seus primeiros contatos ao computador, 

tiveram sua maior dificuldade na memorização do teclado. Enquanto os mais 

avançados, ou seja, que já tinham experiência anteriores ao computador, já se 

faziam possível a utilização de funções como cálculos, jogos e ate mesmo 

reprodução de mídias. 
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Quando foi alcançado um padrão entre os deficientes, prosseguiu-se então 

para a parte de acesso a internet. Nessa área foram utilizadas por volta de 

32hs/aulas, fazendo se a apresentação, explicação, adaptação, testes e analises. A 

parte web, por ser a mais ampla e mais utilizada pelo deficiente, torna também o seu 

estudo mais complexo. Devido a isso, com bastante calma, foram tópicos por 

tópicos, caminhos por caminhos, site por site, tecla por tecla, função por função e 

leitura por leitura, precisamente analisados. Como já dito anteriormente, a 

ferramenta Dosvox é uma renomada ferramenta, muito bem desenvolvida e 

elaborada, bem como os seus periféricos que a mesma disponibiliza. Foram 

encontradas varias partes de acessibilidade de acordo com as cartilhas publicadas 

pelo instituto dos deficientes visuais (SODEVIBRA), bem como aprovados e 

felicitados pelos deficientes que testaram em sala. Como por exemplo, fomos 

surpreendidos pela rápida velocidade de busca de uma pagina (site) na web.  

Entretanto, muitas coisas ainda precisam de serem melhoradas, nessa parte 

de acessibilidade na Web. É esperado alcançar, quesitos básicos, todavia 

fundamentais para a possibilidade de uma normalização e ultimação dos deficientes 

na área tecnológica. Aprofundando na parte web, foram encontradas grandes 

deficiências que em muitas vezes impedem o deficiente de prosseguir, ou mesmo 

uma vez indo adiante se agravam cada vez mais na sua caminhada na internet. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante todo o projeto se fez presente a junção das ferramentas tecnológicas, 

sendo dentre elas em especial e em esfera principal o Leitor DOSVOX. Trabalhado 

em um dos seus periféricos, o: WebVox foi a base para que, o desenvolvimento do 

trabalho alcançasse seu objetivo. Através do mesmo fizemos diversos testes, 

avaliando a qualidade oferecida a pessoas com deficiências físicas visual, que 

necessitam diariamente do acesso a programas computacionais, e principalmente 

de acesso a internet, através de microcomputadores. Os passos percorridos, foram 

detalhadamente apresentados ao desenvolver do projeto. Na parte do 

desenvolvimento, através de imagens, foi registrado ao máximo e de maneira mais 

real possível, simulado cada ponto trabalhado e apresentado ao deficiente. Devido 

ao estilo de pesquisa feito, se fez presente como principal ferramenta de coleta de 

dados; prints das imagens. A utilização de tabelas não se fez interessante.  
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O trabalho foi erigido sobre o pilar da acessibilidade, e para que se 

alcançasse a excelência na interação Humano x Maquina, softwares de pontas 

foram utilizados. Computadores com todos os periféricos necessários, fones de 

ouvidos (Headphones), ambiente adaptado foram essenciais. Os deficientes ainda 

contaram com um time profissional, e de monitores dispostos a ensiná-los e ajudá-

los.  

Anteriormente a parte pratica do trabalho, foi construída uma significativa 

pesquisa referencial e de publicações, já antes referenciadas nessa área. Esse 

levantamento teórico foi de fundamental importância, para que pudesse ser 

trabalhado com mais privacidade em tópicos que não haviam sido feitos antes 

trabalhados. Devido a isso, o trabalho foi baseado na dificuldade básica de acesso 

em seus mais primários caminhos, fornecendo a condição de através desse estudo, 

oferecer a continuação de melhorias, como por exemplo; a programação de um novo 

leitor de telas sem essas deficiências.  

Diversas duvidas e questionamentos, foram apresentados pelos deficientes 

durante o decorrer das atividades, bem como: "Como volta?", "Onde entra?" e 

"Como minha senha aparece na tela?". Entretanto as dúvidas ficaram bem abaixo do 

esperado, e em sua maioria foram feitas nas primeiras aulas, em que o "choque" 

com as maquinas foram maiores. Depois a interação passou a ficar cada vez mais 

normal, ocorrendo até em alguns dias, chegando os monitores atrasados, os 

deficientes já terem ligado a maquina, e estarem utilizando algumas ferramentas do 

leitor. O ambiente tornou se descontraído, e nenhuma duvida era passada por 

desapercebida. A interação entre os alunos era formidável, e por diversas vezes os 

alunos se pegavam tentando explicar para o outro, alguma novidade aprendida ou 

mesmo respondendo uma duvida do companheiro ao lado. 

Levando toda essa bagagem em mente, concluímos nesse trabalho que; 

muitas melhorias ainda necessitam serem feitas. Diversas ideias foram 

apresentadas juntamente com as deficiências levantadas. E enquanto não é dada a 

devida importância nessa área, milhares de pessoas passam por necessidades 

básicas diariamente, distanciando-se de uma vida normal, pois muitas vezes não é 

rentável ao bolso dos demais a dedicação e o tempo gastos. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; Deficientes Visuais; WebVox. 
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BITCOIN A CRIPTOMOEDA P2P NO MUNDO DIGITAL: REGULAMENTAÇÃO, 
SEGURANÇA, INVESTIMENTO E ACEITAÇÃO NO MUNDO GLOBAL 

 
João Roberto Lúcio Silva Junior; Roberto Sussumu Wataya. 

 
Email: junior.silva.92@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O conceito de criptomoeda, introduzido por Satoshi Nakamoto em 2008 com a 

denominação de “bitcoin”, é um fenômeno das transações econômicas na Internet. 

Diferente das moedas convencionais, a proposta era de uma versão peer-to-peer de 

dinheiro eletrônico, que permitiria pagamentos online de um nó a outro sem a 

presença de um terceiro nó regulador ou qualquer autoridade central. A criação da 

criptomoeda e suas transações são baseadas em um protocolo de criptografia de 

código aberto.  

Torna-se cada vez mais complexo e difícil a busca de uma solução trivial para 

manter a saúde econômica dos países dentro dos padrões de governabilidade, ou 

seja, com o mínimo possível para que eles possam ter um bom desenvolvimento nas 

áreas da educação, saúde, economia, etc. 

Por isso, um dos fatores predominantes nas políticas econômicas é a 

intervenção do Estado, que geralmente utiliza do seu poder para dominar o Banco 

Central. E dessa forma procura demonstrar a sua soberania e controle sobre a sua 

nação. A partir disso, são feitos ajustes econômicos que acabam beneficiando uma 

minoria da população. 

Até hoje não existe uma fórmula mágica que demonstre um resultado 

eficiente para gerenciar a política econômica, de forma que todas as pessoas ou 

empresas (incipientes ou antigas no mercado) sejam beneficiadas. 

O governo, por intermédio do Banco Central, procura manter e controlar a 

soberania e o seu interesse, regulamentando a sua moeda, por meio de leis ou 

normas, por exemplo, para controlar a inflação, a política cambial, o PIB, etc. 

Em alguns países, o Banco Central possui autonomia quase que 

descentralizada, mas, mesmo assim, não fica isento das variáveis, as quais afetam a 

política econômica. Essas varáveis funcionam como uma montanha russa. 

Diante do cenário atual, sobretudo em tempos de crises, esse trabalho tem 

como fundamento verificar e analisar como funciona o Bitcoin e mostrar as suas 
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características. Mesmo com o seu notável crescimento, uma questão ainda precisa 

ser respondida: O Bitcoin se tornará uma forma viável como meio de pagamento e 

poderá algum dia se consolidar no mercado econômico? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Analisar as características do Bitcoin como criptomoeda, entendendo se ele é 

um meio alternativo de pagamento em transações financeiras e avaliar a viabilidade 

de sua utilização. 

 

Objetivos Específicos 

 Entender o processo de regulamentação do Bitcoin na econômica mundial. 

 Pesquisar, por meio de assuntos técnicos, a segurança que o Bitcoin 

apresenta. 

 Avaliar o impacto causado pela criptomoeda. 

 Aferir como está a aceitação do Bitcoin no mundo global e demonstrar a 

situação atual. 

 

METODOLOGIA 

 

Para melhor compreensão do Bitcoin neste trabalho, utilizaram-se o método 

da pesquisa exploratória e as expectativas quanto ao uso da moeda. Assim, foram 

pesquisados diversos estudos sobre o tema Bitcoin. Diversos autores da literatura 

existente foram utilizados, dentro os quais, Sakamoto, Sampieri, Callado. Por isso, o 

método de estudo exploratório auxilia na identificação da viabilidade da utilização do 

Bitcoin como uma potencial moeda de pagamento. 

A função da pesquisa exploratória é descobrir as bases e coletar informações 

que permitem, a partir dos resultados do estudo, a formulação de hipótese. A 

pesquisa exploratória é útil porque serve para familiarizar o pesquisador com um 

objeto que até agora era completamente desconhecido, serviu de base para a 

realização posterior de uma pesquisa descritiva. Outros pesquisadores podem criar 

interesse no estudo de um novo tópico ou problema e podem ajudar a identificar um 

problema ou a celebrar com a formulação de uma hipótese. 
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Dados bibliográficos de fontes secundárias também foram utilizados. O 

presente trabalho tem como premissa compreender como se dá o funcionamento do 

Bitcoin, compará-lo com a moeda tradicional e analisar se essa nova moeda (ou se o 

conceito associado a ela) pode ser a moeda do futuro, como alguns analistas 

afirmam, ou, de outro lado, se é uma proposta falha, impraticável e passageira. Para 

tanto, a primeira parte deste estudo foi dedicada à contextualização do sistema 

monetário atual, fazendo um breve histórico da evolução da moeda e dos meios de 

pagamento vigentes. 

A análise é feita a partir de quatro pontos importantes, a saber: a aceitação, a 

regulamentação, a segurança e o investimento. 

Na última parte da pesquisa, é efetuada uma análise a respeito da 

aplicabilidade da criptomoeda, apresentando dados de transações com Bitcoin bem 

como simulações e exemplos de transações efetuadas em moeda tradicional, em 

que há a comparação com a moeda digital. Ademais, analisa-se o custo benefício 

sob a ótica do consumidor e da empresa, destacando-se os prós e contras na 

utilização do Bitcoin em relação à moeda tradicional. Por fim, realiza-se uma análise 

crítica a fim de identificar se o Bitcoin se refere a um modelo viável de meio de 

pagamento, podendo ser utilizado como alternativa por quem o desejar. 

 

RESULTADO 

 

História do Bitcoin 

O Bitcoin foi idealizado por Satoshi Nakamoto, que publicou a invenção em 31 

de Outubro de 2008, em um trabalho de pesquisa chamado "Bitcoin: Um sistema de 

dinheiro Peer-to-Peer Eletrônico". Ele foi implantado como código-fonte aberto e 

liberado em janeiro de 2009. O Bitcoin é, muitas vezes, chamado como a primeira 

criptomoeda, ainda que tenha havido outros sistemas semelhantes no decorrer de 

outros tempos. O Bitcoin é mais corretamente descrito como a primeira moeda digital 

descentralizada (CASTRO 2012). 

Um dos primeiros apoiadores, adeptos, contribuinte para a utilização do 

Bitcoin e receptor da primeira transação bitcoin foi o programador Hal Finney. Finney 

fez o download do software Bitcoin no dia em que foi lançado e recebeu 10 Bitcoins 

de Nakamoto para utilizar como transação financeira (CASTRO 2012). 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 176 

Em 2013, alguns sites tradicionais começaram a aceitar os Bitcoins. 

WordPress tinha começado em novembro de 2012, seguido por OKCupid em Abril 

de 2013, Shopping Atomic em novembro de 2013, TigerDirect e Overstock.com em 

janeiro de 2014, Expedia em Junho de 2014, Newegg e Dell em julho de 2014, e 

Microsoft em dezembro de 2014. A Electronic Frontier Foundation, uma organização 

sem fins lucrativos, começou a aceitar Bitcoins em janeiro 2011, parou de aceitá-los 

em junho de 2011, e começou novamente em maio de 2013 (MEIKLEJOHN, 2013). 

Com cerca de 12 milhões de Bitcoins existentes em novembro de 2013, o 

novo preço alavancou o valor de mercado do Bitcoin para pelo menos US$ 7,2 

bilhões. Em 23 de Novembro de 2013, a capitalização total de mercado do Bitcoin 

ultrapassou US$ 10 bilhões para o primeiro tempo.  

Nos EUA, dois homens foram presos em janeiro de 2014 sob a acusação de 

lavagem de dinheiro por meio de Bitcoins: Charlie Shrem, o chefe da troca Bitcoin já 

extinto BitInstant e Robert Faiella. Os dois supostamente conspiraram para lavar 

dinheiro utilizando grandes quantidades de Bitcoins em sites de mercado negro 

(NAKAMOTO, 2013). 

No início de fevereiro de 2014, uma das maiores bolsas bitcoin, MtGox, foi 

suspensa sob a alegação de questões técnicas. Até o final do mês, Mt. Gox pediu 

proteção contra falência no Japão em meio a relatos de que 744,000 Bitcoins tinham 

sido roubados.  

 

Segurança 

O Bitcoin é uma tecnologia com alto uso de criptografia e processos parceiros 

que protegem o seu núcleo e com a possibilidade de reparação nos casos em que 

um dos vários métodos de criptografia for violado no futuro. O problema mais comum 

é o chamado erro de usuário, uma vez que a carteira Bitcoin contém as chaves para 

a utilização e pode ser perdido por erro de hardware, vírus e erros de manipulação.  

 

Ataques 

O Bitcoin, assim como outras plataformas, tem tido problemas de segurança. 

Eles foram corrigidos com novas atualizações de software. Os principais ataques 

não foram feitos na plataforma, mas nas moedas baseadas no Bitcoin. A MtGox 

declarou falência no ano de 2014, após o suposto roubo de 850 mil Bitcoins por 

hackers, que não tinham nada a ver diretamente com plataforma de software Bitcoin. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 177 

Atualmente, discute-se se era um furto interno ou se era incompetência dos 

proprietários da empresa (QUISQUATER, 2011). 

Mas, diante dessas infrações de segurança, muitas empresas têm 

implantando novas práticas que permitem maior controle da moeda, a fim de evitar 

quaisquer tipos de fraude, de carteiras de criptografia, cópias de backup dos 

mesmos, carteiras e off-line carteiras impressos. 

 

Regulamento 

Considera-se que o sistema Bitcoin não pode ser alterado sem a ajuda da 

maioria dos usuários, pois eles são os que escolhem a versão do software utilizado 

e, se a qualquer momento, o software for modificado sem o consentimento da 

maioria, o Bitcoin continua como na versão original, sob a orientação de outros 

desenvolvedores.  

Portanto, se você tentar adicionar regras para um governo ou entidade lidar 

com transações ou fundos, os usuários simplesmente podem alterar uma nova 

versão do software ou continuar com a anterior (BAYER, 2015). 

O Bitcoin pode ser usado para muitas finalidades e, dependendo da forma 

como se usa, alguns efeitos podem ser considerados legais ou não. A partir desta 

perspectiva, a criptomoeda não é diferente de qualquer outro instrumento e pode ser 

submetido a regras de regulamentação.  

Os reguladores têm um desafio em suas mãos, porque se essa moeda virtual 

for proibida, eles podem impedir o desenvolvimento da inovação e das empresas, 

movendo-os para territórios em que esta tecnologia tem uma maior aceitação do 

governo. 

 

Imposto 

Quanto à utilização do Bitcoins, em alguns países já são tributados (USA), em 

outros há indicações de que não precisam pagar impostos no seu território para ser 

utilizado Bitcoin (Finlândia), mas, a maioria dos países não dão quaisquer tipos de 

esclarecimentos para utilização do Bitcoin em seus territórios. A Colômbia é 

atualmente um dos países que não apresenta regras claras sobre como deve ser 

tributado o Bitcoin ou se não é necessário. 
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No entanto, é dever de cada pessoa ou entidade fazer uma avaliação sobre o 

regulamento do Bitcoin, determinando se deve ou não pagar impostos em seu país e 

da forma como deve ser feito, caso tenha imposto (FISHER, 2012). 

 

Proteção do Consumidor 

O Bitcoin incorporou recentemente em seu sistema de funcionamento um 

recurso chamado "assinatura múltipla" que permite que as transações só sejam 

executadas por um número de empresas cadastradas para isso, as quais são 

configuradas de acordo com as necessidades dos usuários (FISHER, 2012). 

Isso permite a criação de serviços de mediação de terceiros para operações 

em que o potencial cliente tenha uma maior segurança. O Bitcoin Foundation, uma 

organização sem fins lucrativos, foi criado em setembro de 2012, para padronizar, 

proteger e promover o Bitcoin, e mantê-lo fiel a seus princípios fundamentais: uma 

economia que não depende da política, aberta e independente. 

Aceitação e uso 

O número de empresas e pequenas empresas que aceitam o Bitcoin como 

forma de pagamento pode constantemente aumentar. Agora, com esta moeda, 

podem-se contratar todos os tipos de serviços, como a telefonia, a hospedagem 

Internet, os cartões de presente, legal, turismo etc (CLARK, 2014). 

Para evitar lacunas, à execução de rede do Departamento de Crimes 

Financeiros dos Estados Unidos elaborou um guia para que as moedas virtuais 

sejam utilizadas, que define as obrigações que tem que cumprir os seus utilizadores 

e quando ele considera que as transferências de dinheiro são realizadas e, portanto, 

deve se registrar como um transmissor de dinheiro (MEIKLEJOHN, 2013). 

No plano econômico, o valor de Bitcoin é determinado da mesma maneira 

com as outras moedas atuais, como o euro ou o dólar. Ou seja, você pode ver o 

Bitcoin como moeda fiduciária, cujo valor é baseado na confiança que a sociedade 

coloca nele. No entanto, o fato de que Bitcoins não são controlados por qualquer 

autoridade faz com que empresas e usuários tenham confiança em utilizá-los. Para 

a moeda oficial é a confiança no mecanismo de status ou de suportes de autoridade 

que determina o valor de cada moeda (MEIKLEJOHN, 2013). 
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Aplicabilidade - viabilidade do bitcoin 

Os economistas postulam que grandes concorrentes (como o modo mais 

popular de criptomoeda: Bitcoin) vão atrair mais novos usuários, devido ao tamanho 

de suas piscinas de intercâmbio crescente e se resultado poderá perfeitamente 

dominar o mercado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo trouxe como objetivo geral descrever e estudar o Bitcoin como 

meio alternativo de pagamento em transações financeiras e avaliar a viabilidade de 

sua utilização. Para atingir esta finalidade, abordou os conceitos relacionados à 

moeda, bem como as características necessárias para que uma moeda se 

estabeleça como meio de troca.  

Esta pesquisa foi feita, pois queria entender como é possível utilizar o Bitcoin 

como para como possível alternativa aos elementos de pagamento existentes. 

Foram examinados conceitos tecnológicos que abarcam o protocolo do Bitcoin, a fim 

de entender melhor o seu funcionamento. 

Nos modelos tradicionais, a confiança é completamente depositada sobre 

uma autoridade ou entidade que controla todas as informações, ao contrário do 

Bitcoin, que é descentralizado. 

Dessa forma, mais da metade dos usuários do sistema são honestos. 

Por convenção, embora não atingindo o limite de 21 milhões de Bitcoins, 

quando um mineiro construir um novo bloco, ele é recompensado com uma 

quantidade pré-definida de Bitcoins. Assim somos incentivados a apoiar a rede, e 

definir um modo de criar e distribuir moedas, uma vez que não há nenhuma 

autoridade central que cunha. 

Os incentivos também podem ser fornecidos por meio das taxas de validação.  

A evolução do Bitcoin não é exceção. Embora ainda, em seus estágios 

iniciais, o Bitcoin e outras moedas digitais são projetados para se tornarem 

jogadores importantes no futuro do e-commerce. O tempo para considerar como se 

preparar para esse futuro é agora, antes que surjam problemas práticos. 

 

Palavras-chave: Criptomoedas; Peer 2 Peer; Economia 
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CRIAÇÃO DE UM KIT DE ESTUFA DE PLANTAS TOTALMENTE 
AUTOMATIZADO EM CIRCUITOS PROGRAMÁVEIS, PARA AMBIENTES NÃO 

PROPÍCIOS. 
 

Maicon José Oliveira dos Santos; Clodonil Honorio Trigo. 
 

Email: notfound@vista.aero 
 

INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia está cada vez tomando espaço em áreas rurais, e levando em 

consideração essas áreas é muito importante produzir de maneira garantida visando 

na qualidade do produto, grandes empresas utilizam estufas para obter o máximo de 

desempenho no crescimento das plantas, também as estufas protege as plantas de 

fatores externos que possam dificultar no crescimento do mesmo, outra vantagem é 

a possibilidade de plantar em ambientes com o clima totalmente diferente, e 

temperatura é um forte atributo para o perfeito desenvolvimento das plantas, esse 

papel é oferecido no aprisionamento do calor gerado pelo raios solares penetrando 

dentro das estufas, isso vai de como ou que material foi feito a estufa. Os atributos 

essenciais para são a umidade do ambiente, estado do solo, a hidratação da planta 

se necessário e etc. A economia de água está cada vez mais sendo prioriza, se não 

levar em consideração dessa economia a escassez da mesma será certa no futuro. 

Os sistemas automatizados sendo cada vez mais cobiçados por ser totalmente 

preciso e tomada de decisões e monitoramento, onde a empresa economizará na 

não dependência de mão de obra humana a longo prazo. 

Esse projeto cabe em um kit de estufa sustentável em escala menor, onde 

traz a possibilidade de realizar o cultivo e o desenvolvimento de plantas em lugares 

urbanos quando não tem um ambiente propício, por exemplo, apartamentos, 

galpões, porão e lugares fechados. Uma grande vantagem, é o cultivo de plantas 

sem transgênicos e químicas conservantes, tendo a certeza de um produto puro 

para o indivíduo. O sistema desenvolvido faz a monitoração de temperatura, 

umidade, estado do solo e hidratação da planta. Trata-se de um aquecimento 

controlado feito por lâmpadas quando não estiver sendo aquecida por raios solares 

de acordo como a necessidade do desenvolvimento da planta, mantendo tal 

temperatura por 24 horas, onde censores vão fazer a medição da umidade de solo 

sendo seco ou não por uma escala estabelecida de 0 a 100 assim decidindo regar 

ou não a muda. Esse projeto vai atender na economia de água, onde realmente vai 
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regar a região desejada quando realmente for preciso, evitando desperdício de água 

mesmo que em que o solo já está unido o suficiente para o desenvolvimento da 

muda. A energia economizada também será um diferencial bastante proveitoso no 

final de recursos não desperdiçados. Economizara esforços humanos por ser um 

sistema automatizado monitorando os atributos essências para o desenvolvimento 

perfeito das mudas de plantas. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo desse projeto e montar uma estufa de tamanho reduzido, sendo 

possível a locomoção do kit, com um sistema que faz o monitoramento de 

temperatura, umidade e estado do solo, e descobrir se o sistema será capaz de 

oferecer um ambiente para o desenvolvimento perfeito da planta de forma 

automatizada sem os cuidados do ser humano, ser capaz de regar as mudas 

quando realmente for necessário e realizar a troca de ar para evitar fungos 

bactérias. 

Os objetivos específicos que serão trabalhados nesse trabalho são: 

1. Fazer um levantamento em escala para decidir qual temperatura é 

recomendada para o desenvolvimento do tipo de planta; 

2. Monitoração de aspectos (temperatura, humidade, ventilação) para definir a 

escala; 

3. Fazer a monitoração do estado do solo para fazer a tomada de decisão na 

irrigação da planta. 

4. Desenvolver um sistema automatizado utilizando Raspberry Pi 2 capaz de 

usar sensores para monitorar temperatura, umidade, estado do solo e usar a válvula 

de máquina de lavar roupa para fazer o controle de irrigação; 

5. Fazer os testes com diferentes tipos de plantas em uma quantidade de 

tempo; 

6. Levantar resultados e analisar em diferentes tipos de plantas. 

 

METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente será realizado um estudo 

para gerar uma escala que servira de base para automatização da estufa. Na 
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temperatura vai ser definido em quantos graus célsius tal planta terá o 

desenvolvimento de crescimento perfeito. Umidade e o estado do solo também 

serão estudados para ter os principais fatores no crescimento do mesmo, 

interferindo na irrigação, onde será feita de acordo de cada planta estudada 

necessita para se desenvolver.  

Para um ambiente em escala menor, está sendo utilizado uma caixa de 

plastico de 50 litros com furos em baixa para o escoamento d'água, na lateral está 

fixado um painel eletrônico de gerenciamento, monitoração e tomada de decisão. No 

painel está sendo utilizado o Raspberry Pi 2 com o sistema operacional livre Debian 

que usa o kernel Linux, que rodarão códigos de automatização na linguagem 

Python, onde ele fará a comunicação dos módulos em um circuito montado. 

O Projeto Debian é uma associação de indivíduos que têm como causa 

comum criar um sistema operacional livre. O sistema operacional que criamos é 

chamado Debian. Um sistema operacional é o conjunto de programas básicos e 

utilitários que fazem seu computador funcionar. No núcleo do sistema operacional 

está o kernel. O kernel é o programa mais fundamental no computador e faz todas 

as operações mais básicas, permitindo que você execute outros programas. Os 

sistemas Debian atualmente usam o kernel Linux ou o kernel FreeBSD. O Linux é 

uma peça de software criada inicialmente por Linus Torvalds com a ajuda de 

milhares de programadores espalhados por todo o mundo. O FreeBSD é um sistema 

operacional incluindo um kernel e outros softwares. (DEBIAN, 2016) 

O DHT11 será responsável pela monitoração da temperatura ambiente em 

graus Celsius e também umidade do ar, assim colendo os resultados mantendo um 

histórico no banco de dados para levantar um conjunto de resultados e analises de 

teste. 

Segundo (ADAFRUIT, 2015) o DHT11 é um senso de temperatura e umidade 

digital de baixo custo ultrabásica. Ele usa um sensor capacitivo de humidade e um 

termistor para medir o ar circundante (umidade), e expelir um sinal digital no pino de 

dados (não há pinos de entrada analógicos necessários). Sua forma é simples de 

usar, mas requer cuidado timing para pegar dados. A verdadeiro e única 

desvantagem deste sensor é que você só pode obter novos dados a partir dele uma 

vez a cada 2 segundos, por isso, ao usar a nossa biblioteca, leituras de sensores 

pode ser de até 2 segundos de idade. 
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Segundo (D-ROBOTICS UK, 2010) cada elemento DHT11 é rigorosamente 

calibrada no laboratório que é extremamente preciso sobre calibração de umidade. 

Os coeficientes de calibração são armazenados como programas na memória OTP, 

os quais são utilizados pelo processo de detecção de sinal interno do sensor. A 

interface serial- fio único faz a integração do sistema rápido e fácil. Seu pequeno 

tamanho, baixo consumo de energia e up-to-20 transmissão de sinal metros 

tornando-o a melhor escolha para várias aplicações, incluindo aquelas a maioria dos 

queridos exigentes. O componente é de 4 pinos pacote pin única linha. É 

conveniente conectar e pacotes especiais podem ser fornecidos de acordo com a 

solicitação dos usuários. 

O sensor FC 28, será o responsável pelo monitoramento do estado do solo, 

sendo ele úmido/molhado ou não, quando seco, será tomada a decisão através do 

código de automatização, realizar a irrigação do solo por gotejamento. 

De acordo com (FILIPEFLOP, 2015) este sensor foi feito para detectar as 

variações de umidade no solo, sendo que quando o solo está seco a saída do 

sensor fica em estado alto, e quando úmido em estado baixo. 

O limite entre seco e úmido pode ser ajustado através do potenciômetro 

presente no sensor que regulará a saída digital D0. Contudo para ter uma resolução 

melhor é possível utilizar a saída analógica A0 e conectar a um conversor AD, como 

a presente no Raspberry PI 2 por exemplo. 

O modulo Relé será responsável pela ativação e desativação da irrigação da 

estufa, através de software, interagir com a válvula solenoide ligado em uma 

mangueira, com uma ponta fechada e com pequenos furos para a saída da água. 

Também o relé como o segundo canal, será o responsável pela ativação da 

iluminação, uma fita LED, temporizada pelo software de acordo com a necessidade 

da planta. 

A iluminação será responsável pela fotossíntese das plantas, não 

necessitando de iluminação externa. O circuito é montado em uma protoboard com 

jumper e resistores no painel, conectando as GPIO de raspberry. 

No interior da estufa, solo será em camadas, primeiramente, uma camada de 

brita, para durante o escoamento não possa empoçar água, evitando criação de 

bactérias que possam prejudicar a planta. Depois será a camada de areia adubada 

para a plantação. 
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RESULTADO 

 

O relação e tomada de decisões, está funcionando através de códigos em 

Python, onde para a água está programada para irrigar por temporização de 3 horas 

por dia. Também a iluminação está programada para ficar no prazo de 12 horas por 

dia. A temperatura é monitorada e pode ser acompanhada em tempo real, onde é 

montada uma página em HTML com gráficos e tabela, hospedado em localhost da 

rede em que estiver conectado. A tabela possui o histórico em datas de todos os 

fatores, sendo eles, temperatura, umidade do ar, estado do solo, irrigação da planta. 

Um interessante trabalho apresentado por Santos e Barreto (2012) O cultivo 

de plantas é uma atividade que pode ser realizada em estufas de diferentes tipos, 

tamanhos e materiais, com o objetivo de proporcionar um ambiente controlado, em 

relação a fatores climáticos como temperatura, umidade, luz e quantidade de água 

(rega), para que as plantas possam ter um crescimento em um ambiente ideal 

(SILVA, 1976). Considerando que cada espécie de planta necessita de situações 

climáticas diferentes e específicas para se desenvolver, o projeto proposto tem o 

intuito de otimizar o cultivo através do desenvolvimento de uma estufa capaz de 

gerenciar (monitorar e atuar) o controle das condições ambientais dentro do 

ambiente da estufa através da disponibilização de recursos de automação como 

irrigação automática, sistemas de ventilação, iluminação e controle de temperatura 

ambiente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos que o sistema de programação, é capaz de atuar nos aspectos 

de desenvolvimento da plante. Gerenciando e monitorando com um conjunto de 

módulos o meio urbano, numa estrutura em pequena escala. 

O produto como um todo, pode atingir qualquer local com estrutura básica 

para o funcionamento do kit estufa, sendo necessário energia elétrica e fornecimento 

de água. Essa ideia é facilitar trazendo a possibilidade de ter um plantio em cidades 

de grande massa residencial, que consequentemente não possui um espeço para o 

cultivo de forma natural. 

 

Palavras-chave: Estufa; Urbano; Automatizado. 
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ESTUDO COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICAL EM 
JOGOS DE RACIOCÍNIO PARA SIMULAÇÃO DE UM JOGADOR 

 
Karine Fecury Paroschi Cordeiro; André Marcos Silva. 

 
Email: karine.paroschi@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O campo da Inteligência Artificial é muito importante para a sociedade, pois 

ela pode ser descrita como o ramo da ciência da computação que estuda e trabalha 

com a automação do comportamento inteligente. A Inteligência Artificial pesquisa 

soluções para problemas que necessitam de tomada de decisões inteligentes ou 

para situações complexas para o ser humano, que excedem a sua capacidade em 

termos de extensão ou tempo de trabalho.  

A atividade inteligente tanto humana quanto de uma máquina, é alcançada 

pelo uso de padrões simbólicos para representar os principais aspectos do problema 

e das operações sobre esses padrões. A Inteligência Artificial busca selecionar entre 

esses padrões, as possibilidades que levem até uma solução.  

Encontrando soluções, a Inteligência Artificial facilita importantes ações da 

vida do ser humano. Assim, qualquer meio que consiga implementar corretamente 

os padrões e operações, alcançará a inteligência. Isso justifica a Inteligência Artificial 

estudar e propor técnicas que ajudem a solucionar um problema. 

Ainda envolvendo representação de raciocínio, a Inteligência Artificial está 

sempre à procura de novos jogos para aplicar os seus métodos. Os jogos 

computacionais podem ser tratados dentro da Inteligência Artificial, porque possuem 

complexidade, incertezas durante o processo e tomadas de decisões. O tipo de jogo 

escolhido neste trabalho tem propriedades ideais para o estudo de raciocínio lógico 

e tomada de decisão.  

O jogo a ser estudado e implementado é o Jogo dos Palitinhos que apresenta 

os padrões e operações para representar o raciocínio e por suas propriedades, é 

facilmente representável em um computador. Ele possui uma característica singular 

de ter um conjunto bem definido de regras, facilitando a geração do espaço de 

busca, e tirando muitas ambiguidades para o pesquisador.  

Por possuir tem regras simples, e apresentar poucas variáveis externas, o 

jogo facilita a comparação das técnicas e produz resultados com pouca interferência. 
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Porém, ele também possui alguns desafios próprios: por haver um adversário, é 

preciso considerar a imprevisibilidade como um fator decisivo a mais, pois não há 

como prever a jogada do outro oponente. Além disso, ele gera um espaço de busca 

grande, necessitando o uso de técnicas heurísticas. 

O Jogo tem cada partida tem um tempo de duração muito curto e não há 

possibilidade de empates. Isso faz com que cada resultado impulsione uma nova 

partida. Basicamente, os recursos são compostos por três montes com quantidades 

diferentes de palitinhos; o primeiro monte com cinco palitos, o segundo com quatro 

palitos e o último com três palitos. Os três montes são comuns e únicos para todos 

os jogadores. 

Uma partida é disputada por duas pessoas, cada qual realizando sua jogada 

alternadamente. Cada movimento consiste em retirar, obrigatoriamente, uma 

quantidade qualquer de palitos, desde que sejam do mesmo monte. Assim, é 

possível retirar apenas um palito ou todos os palitos do mesmo monte, mas não é 

possível tirar três palitos do Monte2 e dois palitos do Monte3 na mesma jogada, por 

exemplo. O jogador que retirar o último palito do jogo, perde a partida. 

De acordo com as caraterísticas apresentadas, o jogo pode ser considerado 

ideal para o estudo das diversas técnicas de Inteligência Artificial. Além disso, 

nenhuma referência acadêmica ou comercial foi encontrada especificamente sobre o 

jogo proposto. Por ter sua origem conhecida em tradições lúdicas familiares, ao ser 

estudado, pode abrir novas possibilidades de trabalhos futuros em ambos os 

contextos. 

 

OBJETIVO 

 

O principal objetivo do trabalho é comparar técnicas de Inteligência Artificial 

aplicadas na simulação de um jogador real para um jogo de raciocínio. Baseado na 

construção de um protótipo, cada técnica deverá ser implementada e, neste contexto 

isolado e bem definido, será analisada de acordo com suas características e 

comportamentos. 

Com este estudo de caso espera-se que as técnicas aplicadas no jogo 

tenham sucesso, mas apresentem divergências, as quais subsidiem uma base de 

análise e comparação de aplicação entre eles. Espera-se analisar se cada técnica 

oferece o resultado desejado e viável de implementação para a categoria do jogo 
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estudada. Também será considerado como critério de estudo a dificuldade de 

implementação, facilidade de adaptação a linguagem, eficiência e assertividade 

quando ao objetivo do jogo. 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiro buscou-se um jogo para servir de estudo de caso para o trabalho 

proposto. Na sequência, analisou-se e mapeou-se as regras do jogo e a lógica por 

trás das jogadas, para descobrir suas características próprias e únicas que poderiam 

influenciar na escolha dos métodos a serem implementados e analisados. Depois foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica para se conhecer as técnicas de Inteligência 

Artificial existentes e entender um pouco do seu funcionamento. Após verificar quais 

dessas técnicas se encaixam no perfil do jogo e possivelmente irão produzir uma 

solução, decide-se quais técnicas devem ser utilizadas na implementação do jogo. 

Então escolheu-se as ferramentas técnicas de apoio, no caso, a linguagem de 

programação e o ambiente de desenvolvimento. Na fase de implementação, em que 

cada técnica escolhida é aplicada no jogo com o objetivo de chegar a uma solução. 

Por último, após todas as implementações, é realizada uma comparação entre as 

técnicas, utilizando os dados da implementação, os dados obtidos das partidas e a 

solução final que cada implementação obteve. Assim, baseada em diversas 

análises, decide-se qual a melhor técnica empregada no estudo de caso. 

 

RESULTADO 

 

Na versão inicial do protótipo, a técnica implantada tinha como característica 

básica não conhecer o futuro, e, portanto, não levava em consideração as jogadas 

do oponente. Assim, cada jogada podia ser boa apenas momentaneamente, fazendo 

com que a Inteligência Artificial permitisse que o computador perdesse o jogo. Por 

isso, por mais que todos os casos estivessem sendo cobertos, essa Inteligência 

Artificial não garantia o êxito do algoritmo. Chegou-se a colocar um pouco de 

aleatoriedade para escolher outras opções de jogadas, mas mesmo assim, a 

Inteligência Artificial não se tornava infalível. 

Essa versão do sistema envolveu a implementação da Inteligência Artificial 

através da estrutura IF-ELSE. Sua implementação foi simples, porém trabalhosa. 
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Isso ocorreu porque foi preciso cobrir todas as possibilidades possíveis e essas 

jogadas só iam sendo descobertas através de execuções e simulações do sistema. 

Assim, onde ocorria um erro, descobria-se um caso novo que era então adicionado 

na Inteligência Artificial em desenvolvimento. Além disso, como existem três montes, 

cada jogada pode ser válida para um dos três montes, implicando que cada opção 

de jogada deveria ser triplicada, obtendo um para cada monte. O próximo passo foi 

implementar técnicas de Inteligência Artificial que utilizam árvores de busca. A 

primeira técnica a ser implementada foi a Busca por Profundidade. A técnica de 

Busca por Profundidade percorre muitos estados até chegar ao objetivo final, sendo 

alguns estados bons e outros ruins. Não é uma boa técnica se considerar as jogadas 

intercaladas do oponente, pois é preciso ter certeza que a jogada feita será boa. Ou 

seja, a IA deve levar o computador cada vez mais próximo do objetivo de ganhar o 

jogo, e não apenas chegar no objetivo final. 

A versão com a implementação Gulosa percorre poucos estados até o 

objetivo final, porém a maior parte desses estados são necessariamente ruins. Por 

isso não é uma boa técnica para considerar o oponente pelo mesmo motivo da 

anterior, a cada jogada estará perto do objetivo, mas longe do objetivo que é a 

vitória. 

A última técnica considerada, a busca por MinMax, não é tão rápida como a 

Busca Gulosa, nem tão demorada como a Busca por Profundidade. Porém, sempre 

decide pelo melhor estado possível. Na sequência de estados selecionados é 

possível perceber a alternação entre um estado bom e ruim. Isso é importante, pois 

indica que quando uma jogada boa for feita, o oponente, que detém a próxima 

jogada, só terá opções ruins. Assim, quando retornar a vez de escolha, haverá 

jogadas boas novamente. Portanto, a técnica de Busca por MinMax foi escolhida 

para aplicar a consideração com o oponente na integração com a interface do 

usuário. Essa integração foi fácil pois reutilizou-se toda a estrutura de interface que 

foi realizada para o primeiro protótipo. Além disso, para considerar o oponente, 

bastou-se escolher a jogada com prioridade mais alta (melhores jogadas possíveis) 

que tinha todos os seus filhos com as menores prioridades (piores jogadas 

possíveis). 

Duas inteligências Artificiais foram testadas na mesma quantidade de vezes 

por diferentes usuários, a com base na estrutura IF-ELSE e com base na Busca 

MinMax. Ambas tiveram 98% de sucesso, ou seja, ganharam a partida. Os casos 
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que perderam foram ao acaso, pois os usuários não conheciam o jogo e não 

descobriram uma lógica por trás. Isso pode ser provado porque em todas as 

tentativas posteriores a IA continuou a obter vitórias. 

A Inteligência Artificial não é invencível porque ela foi implementada para 

fazer apenas jogadas boas, porém foi preciso colocar variedade nas jogadas de 

forma que o usuário não fosse capaz de prever as jogadas do computador, e assim, 

não possa aprender um caminho que lhe garanta a vitória. 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho teve o objetivo de comparar técnicas de inteligência artificial em 

um jogo de raciocínio lógico. Para isso, inicialmente houve a implementação de IA 

sem uma técnica formal, com base na estrutura IF-ELSE, para ter uma base de 

comparação. Depois implementou-se as técnicas: Busca por Profundidade, Busca 

Gulosa e Busca por MinMAx. 

Percebeu-se que as técnicas seguiam padrões distintos e, portanto, podiam 

ser consideradas boas, em casos divergentes. No jogo, não importa a rapidez com 

que se chega ao objetivo, é preciso que haja precisão para realizar sempre boas 

jogadas, e considerar o oponente. Por isso, a melhor técnica utilizada foi a Busca 

por MinMax. 

Também se notou a diferença entre utilizar a técnica Busca por MinMax ou 

não utilizar nenhuma técnica para a implementação da IA. Ao utilizar uma técnica, as 

jogadas se tornaram melhores e também passaram a ter uma variedade de opções 

maior em relação a implementação base, sem técnicas. 

As jogadas sempre eram as melhores possíveis, não só para o momento, pois 

fizeram com que sobrassem as piores jogadas possíveis para o oponente e boas 

jogadas ao retornar a vez de jogar. Também há mais jogadas, porque ao utilizar a 

árvore de busca, foi possível mapear todas elas. Assim, para criar uma IA com uma 

técnica, leva muito mais tempo e é mais difícil para entender as estruturas e 

implementá-las. Porém, o processo compensa, porque o resultado final é melhor. 

Este trabalho pode gerar diversas possibilidades de futuros trabalhos. Como 

cada técnica se comporta de maneira diferente em cada caso, é possível realizar 

diversas análises e comparações diferentes entre as técnicas apenas utilizando 

casos bases diferentes. Também é possível explorar e utilizar esse jogo em 
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diferentes áreas da computação, tais como, implementação de interfaces gráficas ou 

desenvolvimento do jogo para um ambiente distribuído. 

48 jogadas em cada versão 

 

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Jogos de Raciocínio; Metodologias de 

Implementação de IA. 
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MOBILE JUKEBOX 
 

 
Stephan Haniel Korb; Glauco Todesco. 

 
Email: stephan.h.korb@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entre as principais características das sociedades contemporâneas, está a 

presença cada vez maior da tecnologia na organização das práticas sociais. Entre 

as tecnologias que estão em evolução, encontra-se a computação móvel, que de 

acordo com Myers et al. (2003), está evoluindo de uma forma que irá se transformar 

no novo paradigma dominante da computação. 

A computação móvel é um novo paradigma computacional que permite aos 

usuários ter acesso a serviços independentemente de sua localização, podendo 

inclusive estar em movimento. Assim, é um conceito que envolve processamento, 

mobilidade e comunicação sem fio para acesso à informação em qualquer lugar e a 

qualquer momento (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003), oferecendo aos usuários um 

ambiente computacional com um conjunto de serviços comparáveis aos existentes 

num sistema distribuído de computadores estáticos. 

A popularização dessas tecnologias tem permitido o acesso a informações 

remotas onde quer que se esteja, abrindo um leque muito grande de facilidades, 

aplicações e serviços para os usuários (FIGUEIREDO; NAKAMURA, 2003). Isso 

despertou o interesse na área social gerando a explosão dos ambientes virtuais de 

relacionamentos, aplicativos de mensagens, compartilhamento de imagens e vídeos 

e o surgimento de mapas inteligentes. 

Com a popularização de smartphones nas últimas duas décadas e o maior 

acesso à população, aumentou o interesse das empresas não só na área social, 

mas de outras áreas como jogos e música. Assim, elas passaram a criar aplicativos 

em que pudesse haver integração das áreas, oferecendo soluções para as mais 

variadas necessidades. 

Porém, a mobilidade produz restrições inexistentes na computação tradicional 

formada por computadores estáticos. Os aparelhos móveis têm menor capacidade 

de armazenamento e de processamento e, portanto, esses fatores devem sem 

contornados na criação de uma aplicação para dispositivos móveis.  
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É nesse contexto que o aplicativo Mobile Jukebox é proposto como uma 

solução para eventos sociais onde exista a necessidade ou desejo de permitir aos 

presentes a escolha de músicas que serão reproduzidas através do uso de um 

dispositivo móvel. A forma escolhida é a votação, permitindo que a escolha seja feita 

de forma organizada. Assim as músicas tocadas sempre serão as que apresentam 

maior acordo, oferecendo funcionalidades com alto nível de interação e baixo nível 

de complexidade de uso ao usuário. 

O aplicativo realiza uma integração com o sistema de reprodução de músicas 

na nuvem Spotify para escolher uma lista de reprodução. Dessa forma é possível 

eliminar a necessidade de o usuário manter suas músicas em seu próprio 

dispositivo, eliminando o problema de armazenamento. Além disso, o Spotify 

garante a procedência legal dos áudios ao oferecer uma biblioteca de músicas 

completamente legalizadas, evitando problemas com direitos autorais. 

Para contornar o tempo gasto no processamento são aproveitados os 

recursos do framework AngularJS para criação de páginas dinâmicas. Isso implica 

em menos chamadas ao servidor, o que consequentemente resulta em menos 

dados a serem processados, diminuindo consideravelmente o tempo gasto no 

processamento. Adicionalmente, o Angular garante um código mais limpo, sendo 

mais fácil de receber manutenção. 

 

OBJETIVO 

 

O principal objetivo deste trabalho é oferecer uma nova solução para eventos, 

de forma que todos os presentes possam participar interativamente na escolha das 

músicas a serem reproduzidas. Para isso, foi desenvolvido um aplicativo para 

aparelhos móveis onde os usuários têm a permissão para votar na música preferida 

em uma lista de reprodução do sistema Spotify. 

Deve haver integração com o serviço Spotify, permitindo que o busque as 

listas de músicas diretamente de um serviço confiável e certificando-se de que as 

músicas possuem uma procedência completamente legal. 

O aplicativo deve oferecer uma solução eficiente, isto é, que possua as 

funcionalidades propostas sem que seja perdido desempenho ou seja pesado, 

impedindo que confronte o conceito de nuvem que objetiva a redução do consumo 

de armazenamento no dispositivo do cliente. 
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METODOLOGIA 

 

Primeiramente, o trabalho propõe uma aplicação que permita aos usuários 

participarem de forma dinâmica e interativa na escolha da música a ser reproduzida. 

Posteriormente são sugeridas novas funcionalidades para que o aplicativo não se 

resuma a simplesmente ser uma ferramenta de votação, mas sim uma forma de 

socialização ao permitir que os usuários avaliem as músicas. Em sequência é 

necessário estudar o aplicativo para o levantamento de todos os requisitos 

funcionais e não-funcionais. É necessário levar em consideração a parte do cliente 

como também a parte do servidor. 

É então realizada a pesquisa bibliográfica para obter o conhecimento de quais 

tecnologias que condizem com o objetivo do projeto estão disponíveis para 

utilização, quais recursos oferecem, quais suas vantagens e desvantagens e o 

público a quem atendem. Após ponderar sobre os aspectos de cada uma dessas 

tecnologias, define-se quais serão utilizadas para implementar o aplicativo. 

Após isso é necessário escolher quais ferramentas técnicas serão utilizadas, 

como a linguagem de programação e o ambiente de desenvolvimento, para só então 

entrar na fase de desenvolvimento, onde cada tecnologia escolhida será integrada 

ao aplicativo objetivando oferecer todas as funcionalidades de forma prática ao 

usuário. 

Por fim, após todo o projeto haver sido implementado, devem ser realizados 

testes com diversos usuários para verificar se o aplicativo cumpriu o seu objetivo 

proposto, assim como se ofereceu praticidade de utilização, garantindo um produto 

estável e funcional. 

 

RESULTADO 

 

A utilização do Apache Cordova permitiu que o tempo de desenvolvimento 

fosse reduzido devido à sua característica híbrida, reduzindo drasticamente o tempo 

de aprendizado ao não utilizar códigos de natureza nativa. A possibilidade de utilizar 

plug-ins que realizem a comunicação com os recursos do próprio dispositivo, como 

por exemplo as informações de rede que foram utilizadas neste projeto, permitem 

que a aplicação carregue apenas o necessário para a execução, reduzindo o seu 

peso. A ferramenta é de fácil utilização e oferece um tempo de aprendizado curto. 
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Além disso, a aplicação final cumpriu o seu objetivo ao oferecer uma experiência de 

qualidade e com ótimo desempenho. 

A ideia de um aplicativo híbrido pode gerar um certo preconceito por 

aparentar não ser algo concreto, bem fundamentado. Essa ideia pode ser 

completamente desfeita quando o objetivo é o desenvolvimento de uma aplicação 

que não exija as funcionalidades nativas de um aparelho e inclusive permite que 

sejam criadas aplicações mais rapidamente e muito mais leves. 

O Spotify, apesar de oferecer uma documentação completa em relação à sua 

API de desenvolvimento, representou um desafio considerável, principalmente em 

relação à autenticação. Os exemplos apresentados não permitiram uma fácil 

implementação, o que gerou a necessidade de utilizar uma ferramenta que 

permitisse simplificar esse processo, a biblioteca SpotifyAPI para a linguagem C#. 

Contudo, as possibilidades que API apresenta, em conjunto com a sua 

documentação, permitem que sejam alcançados níveis de integração muito maiores 

aos exigidos para este projeto. A variedade em recursos que podem ser obtidos é 

grande, oferecendo liberdade para a implementação das mais diversas 

funcionalidades. 

O AngularJS ofereceu uma grande solução para a criação das telas, tanto do 

servidor quando do aplicativo. Suas funcionalidades se mostraram muito úteis ao 

serem implementadas. A criação de listas e tabelas, tal como o controle de 

informações através do JavaScript foram simplificadas e facilitadas. Além disso, por 

oferecer o Two-Way Data Binding, o Angular permitiu que a aplicação apresentasse 

um desempenho muito superior à antes de sua adição ao projeto. O aprendizado 

dessa ferramenta é um pouco mais complexo por apresentar as inúmeras 

funcionalidades oferecidas, porém não pode ser considerado difícil. 

A utilização da tecnologia REST permitiu a comunicação entre o cliente e o 

servidor, eliminando a necessidade de realizar a mesma conexão utilizando sockets. 

Apesar de não ser capaz de atualizar dados em tempo real, essa tecnologia 

possibilitou uma interface mais leve e simplificada por utilizar requisições e respostas 

no formato JSON. 
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do trabalho foi desenvolver uma aplicação para dispositivos móveis 

que permitisse a interação dos usuários na hora da escolha da música a partir de 

uma votação dinâmica. Para oferecer uma experiência adequada e de qualidade, foi 

necessário estudar as possibilidades e regras que o aplicativo deveria oferecer e 

conter. 

O projeto ofereceu uma série de desafios, tendo em vista a inexperiência 

nesse tipo de desenvolvimento. O Apache Cordova permitiu uma implementação 

simples e fácil, permitindo a criação de um aplicativo funcional e intuitivo, de fácil 

utilização. Porém, forma como o Apache Cordova se comunica com as 

funcionalidades nativas é um bom exemplo de desafio que teve de ser vencido para 

que o trabalho fosse concluído, mas também merecem ser mencionado o desafio de 

integrar o Mobile Jukebox com o Spotify ao exigir o aprendizado de uma API 

completamente nova. 

A utilização do Spotify, apesar de apresentar provavelmente o maior desafio 

do desenvolvimento deste trabalho, ofereceu um grande enriquecimento ao projeto. 

Ao aproveitar a sua biblioteca de músicas disponíveis, eliminou completamente a 

preocupação sobre a legalidade das músicas. A documentação oficial apresentada 

pela equipe do serviço é excelente e completa, permitindo que hajam poucas 

dúvidas sobre a implementação dos recursos oferecidos, porém a explicação sobre 

a autorização pode gerar um pouco de confusão, visto que poucos exemplos de 

códigos são apresentados. 

Outro desafio que merece menção foi o desenvolvimento da comunicação em 

rede entre o servidor e o cliente. Esse problema gerou algumas dificuldades ao 

exigir alguns conhecimentos que fogem à área de desenvolvimento e envolvem a 

infraestrutura do projeto. Em compensação, a necessidade de buscar por 

tecnologias que pudessem realizar essa comunicação entre diversos dispositivos 

permitiu que fossem estudadas outras tecnologias que se adequassem melhor à 

situação. 

A pesquisa permitiu que o desenvolvimento para dispositivos móveis fosse 

visualizado de um ponto de vista completamente novo ao aprender que existem 

outras formas de criação além do desenvolvimento nativo. Dessa forma, o trabalho 
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incentivou a busca por mais conhecimento e incentivou o desenvolvimento de 

futuros projetos. 

A partir desse projeto finalizado, o mesmo pode ser portado para outras 

plataformas, como o iOS e Windows Phone. Também podem se aplicar novas 

funcionalidades que venham a enriquecer a experiência de utilização. Por fim, o 

aplicativo pode ser lançado oficialmente nas lojas de aplicativos de cada plataforma 

onde está disponível. 

 

Palavras Chave: Spotify; Desenvolvimento Mobile; Interação Social. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E ANTIMICROBIANO DE 
EXTRATOS DE UMA AMOSTRA DE PROPOLIS VERDE DA ZONA DA MATA 

MINEIRA 
 

Nicolas Ripari; Enios Carlos Duarte; Marco Aurelio Sivero Mayworm. 
 

Email: nicolasripari@yahoo.com.br 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A própolis é uma mistura complexa proveniente de substâncias gomosas, 

resinosas e balsâmicas coletada por abelhas dos ramos, brotos, pólen e exsudados 

de árvores, onde estas mesmas abelhas ainda acrescentam cera, pólen e secreções 

salivares para elaborar o produto final (1-2). A presença de compostos fenólicos em 

sua composição tem sido associada a uma vasta habilidade de desempenhar 

atividades farmacológicas como a atividade antimicrobiana (3-4) e antioxidante (5-6). 

Esta ampla atividade biológica da própolis é maior em áreas tropicais por conta da 

diversidade vegetal nestas regiões (7). Sendo assim, o estudo da própolis verde 

brasileira é importante para entender suas principais atividades farmacológicas 

correlacionando com o local em que as abelhas a produziram bem como a época do 

ano. 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi fracionar uma amostra de própolis verde em 

solventes de polaridades crescentes e avaliar seu potencial antioxidante pelo 

método de sequestro do radical DPPH e também o potencial antimicrobiano contra 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus pelo método de microdiluição em caldo. 

 

METODOLOGIA 

 

Própolis 

A amostra de própolis verde foi coletada em Janeiro de 2016 e fornecida pela 

empresa Apiário Seiva das Flores localizada em Ribeirão Preto – SP.  
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Obtenção dos extratos  

Uma amostra da própolis verde (70g P.F.) foi congelada e pulverizada usando 

gral e pistilo. O fracionamento foi realizado através de extrações desenvolvidas sob 

aquecimento, em refluxo, utilizando hexano, diclorometano, etanol e água destilada 

por seis horas (três repetições). Outra amostra da mesma própolis (20g P.F.) foi 

submetida a extrações usando apenas etanol a fim de compor um extrato etanólico 

bruto. Para acertar a concentração dos extratos, 2mL de cada fração foram 

colocados em frascos previamente pesados. Após isso, estes fracos foram 

colocados em banho-maria até a completa ebulição dos solventes e então, 

colocados em uma câmara de secagem com sílica. Três dias após isso, os frascos 

com a massa dos extratos foram novamente pesados em balança de precisão por 

mais dois dias até não haver mais variação de peso. O valor em gramas foi 

calculado subtraindo o peso final pelo peso inicial do frasco. Assim foi possível 

verificar a massa em 2mL e então, a massa total dos extratos para acertá-los a 2% 

(20mg/mL).  

A porcentagem de rendimento de fração foi calculada dividindo-se a massa 

seca total de cada fração pela quantidade de própolis utilizada multiplicando por cem 

de acordo com a fórmula abaixo:  

% Rendimento de Fração = m seca do extrato/P.F. amostra x 100. 

Testes de atividade sequestradora do radical livre DPPH (Atividade 

antioxidante). 

Para avaliar o potencial antioxidante, usou-se uma solução padrão de DPPH 

(2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% em cada fração nas concentrações 2; 1; 0,5; 

0,25 e 0,1%, em triplicatas, utilizando tubos de ensaio. Para cada amostra foram 

utilizados dois tubos (A e B). No tubo A (amostra) foram colocados 2mL de solução 

DPPH e L de cada fração, no tubo B (Branco) foram colocados 2mL de etanol e L de 

cada fração, e no tubo C (controle) foram colocados 2mL de solução DPPH. Os 

tubos permaneceram em repouso e protegidos da luz por meia hora. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro a 517 nm e a atividade antioxidante de cada extrato 

foi determinada pela equação abaixo, segundo Mensor (2001) (8). 

AA% = 100 – {[ (Abs A -  Abs B) x 100] / Abs C} 

Testes de atividade antimicrobiana pelo método de micro diluição em caldo. 

Inicialmente preparou-se a escala 0,5 Mc Farland segundo Bier (9) 

adicionando 500 µL de Cloreto de Bário em solução aquosa a 1% em 9,5 mL de 
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ácido sulfúrico a 1% em Caldo Nutriente. Em seguida, parte desta suspensão foi lida 

em espectrofotômetro previamente calibrado a uma transmitância de 100% também 

em Caldo Nutriente em um comprimento de onda de 530mn. Esta escala 0,5 Mc 

Farland apresentou uma transmitância de 61% e as suspensões bacterianas de 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus foram mantidas a 37°C, sob agitação, até 

manter a mesma transmitância. Imediatamente após isso, placas de 96 poços foram 

usadas para abrigar o inóculo e as frações diclorometânica, etanólica, aquosa e o 

extrato etanólico bruto ressuspendidos em dimetilsulfóxido (DMSO) e em 

concentrações decrescentes de 500µg/mL a 50µg/mL para determinar concentração 

inibitória mínima (CIM). O volume final de cada poço da placa foi de 100µL e o 

controle positivo para este teste foi feito com 10µg/mL de estreptomicina para os 

dois microrganismos sendo o controle negativo feito com DMSO. Outro controle 

negativo também foi feito utilizando cada extrato para verificar a presença ou não de 

possíveis microrganismos nas frações que foram obtidas em ambiente não estéril. 

Caldo nutriente foi adicionado em todos os poços.  

Após 24 horas de incubação, foi adicionado 15µL de resazurina (7-hidroxi-3H-

fenoxazina-3-ona-10-óxido) em solução aquosa e esterilizada a 0,01% para que a 

placa fosse incubada novamente por mais 4 horas antes de se realizar a leitura 

visual. 

 

RESULTADO 

 

Porcentagem de rendimento de fração 

A fração hexânica apresentou 27,28% de rendimento, enquanto que a fração 

diclometânica 31,87%, etanólica 59,9% e aquosa 53,22%. Estes primeiros dados 

mostraram que, aumentando a polaridade do solvente, o peso da massa seca do 

extrato torna-se maior indicando que uma quantidade maior de compostos foram 

extraídos.  

 

Atividade Antioxidante 

O radical livre DPPH é reduzido na presença de substâncias antioxidantes. A 

solução etanólica inicialmente da cor violeta torna-se amarelada e este grau de 

descoramento lido no espectrofotômetro e aplicado a formula, indica a capacidade, 

em porcentagem, do antioxidante de sequestrar este radical. 
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As frações hexânica (FH) e diclorometânica (FD) apresentaram potencial 

antioxidante de forma dependente de dose, tendo atividade moderada a 0,5% (%AA 

FH = 45,46 e AA% FD = 62,73) e alta nas concentrações 1% (%AA FH = 71,18 AA% 

FD = 78,91) e 2% (%AA FH = 88,13 e AA% FD = 92,05). Já as frações etanólica 

(FE) e aquosa (FA) apresentaram alta atividade antioxidante a 0,5% (AA% FE = 

80,23 e AA% FA = 89,18), 1% (AA% FE = 92,05 e AA% FA = 91,68) e 2% (AA% FE 

= 92,41 e AA% FA = 92,12) e atividade moderada a 0,25% (AA% FE = 54,46 e AA% 

FA = 62,51). O mesmo foi observado no extrato etanólico bruto a 0,25% (AA% = 

61,25), 0,5% (AA% = 86,90), 1% (AA% = 93,88) e 2% (AA% = 94,34). Todos os 

extratos apresentaram baixa atividade antioxidante a 0,1%.  

Esta alta atividade antioxidante observada em extratos obtidos com solventes 

de diferentes polaridades indica a presença de outros compostos capazes de 

sequestrar este radical livre nesta amostra de própolis. Segundo Melo (2006), o teor 

dos fitoquímicos nos vegetais bem como sua estrutura é influenciado por fatores 

genéticos, fatores ambientais, grau de maturação e variedade da planta (10). No 

caso da própolis, estes fatores estão relacionados às espécies vegetais com as 

quais as abelhas retiram matéria prima para produzi-la. 

 

Atividade antimicrobiana 

Resazurina é um marcador de viabilidade celular, inicialmente de cor azul e é 

oxidado à resorufina (substância de cor avermelhada) quando há presença de 

células viáveis. Assim, foi possível determinar a concentração inibitória mínima para 

os microrganismos testados fazendo-se uma leitura visual.  

Todas as frações testadas contra Escherichia coli, com exceção da fração 

aquosa, apresentaram baixa concentração inibitória mínima (CIM FD = 100µg/mL, 

CIM FE = 100µg/mL). O mesmo foi observado no extrato etanólico bruto (CIM = 

100µg/mL). A fração aquosa não apresentou CIM nas concentrações testadas 

indicando que o extrato aquoso desta amostra de própolis verde é ineficaz contra 

Escherichia coli ou sua concentração inibitória mínima é mais concentrada do que as 

que foram testadas em nossos ensaios (CIM > 500µg/mL). Estreptomicina foi capaz 

de inibir o crescimento bacteriano à 10µg/mL. Houve crescimento bacteriano no 

controle negativo DMSO. 

Contra Staphylococcus aureus, todas as frações testadas, com exceção da 

FA, apresentaram inibição no crescimento bacteriano, no entanto, com CIM mais 
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elevadas. O extrato diclorometânico apresentou CIM a 250µg/mL. O mesmo 

aconteceu com a fração etanólica (FE CIM = 250µg/mL) e no extrato etanólico bruto 

(CIM = 250µg/mL). Semelhantemente ao teste feito com Escherichia coli o extrato 

aquoso não apresentou CIM nas concentrações testadas. Estreptomicina também foi 

capaz de inibir o crescimento bacteriano neste inóculo e o controle negativo DMSO 

apresentou crescimento do microrganismo. 

Alves (2008) conclui em seu trabalho, que pode se considerar o método de 

micro diluição em caldo a melhor opção para se determinar atividade antimicrobiana 

uma vez que em seu estudo, os extratos do fitoterápico testado não apresentaram 

atividade antibacteriana utilizando os métodos de difusão e isso talvez seja 

explicado pela dificuldade de difusão do extrato no meio de cultura (11). 

No entanto, a padronização desta técnica para testar extratos de fitoterápicos 

ainda não apresenta um consenso. Em nossos ensaios, a escala Mc Farland 

demonstrou uma diferença significativa de transmitância quando feita com água 

destilada (T=81%) e com caldo nutriente (T=61%). Houve também uma diferença de 

turbidez do inóculo quando o espectrofotômetro foi calibrado com água destilada. 

Sugere-se, para que não haja diferença no número de células bacterianas na 

reprodução dos ensaios, que a preparação da escala 0,5 Mc Farland bem como a 

calibração do espectrofotômetro seja feita com o mesmo caldo usado na suspensão 

bacteriana. 

Por fim, os nossos dados obtidos nos testes de potencial antibacteriano, 

utilizando de uma técnica recente para o estudo da própolis brasileira, mostram alta 

atividade antimicrobiana de extratos etanólico e diclorometânico indicando também 

nestes ensaios, que diferentes compostos são capazes de desempenhar este papel 

contra estes microrganismos em doses relativamente baixas, nesta amostra de 

própolis. A concentração inibitória mínima para Staphylococcus aureus 

provavelmente foi maior devido à estrutura da parede celular desta bactéria, 

pertencente ao grupo das bactérias Gram-positivas. 

 

CONCLUSÃO 

 

A amostra de própolis verde utilizada neste estudo apresenta alta atividade 

antioxidante e antimicrobiana com extratos de diferentes polaridades. Estes mesmos 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 203 

dados necessitam ser investigados com outras amostras de própolis extraídas em 

outros meses do ano, no mesmo local. 

 

Palavras-chave: DPPH; Resazurina; Própolis Verde. 
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OLHOS DA ALMA 
 

Uiara Lima Farias; Rafael de Paulo Coelho; Felipe Nascimento; Natália Oliveira 
Vargas e Silva. 

 
Email: uiara_farias@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A população de pessoas deficientes vem crescendo a cada ano no Brasil, e 

segundo a Cartilha do Censo 2010 (OLIVEIRA, 2012), 23,9% da população 

brasileira tem algum tipo de deficiência. Destes, 18,6% têm deficiência visual, severa 

ou não. 

A deficiência não é algo novo em meio à nossa sociedade. Os tratamentos 

que os deficientes recebiam na antiguidade revelam a falta de conhecimento que se 

tinha sobre o assunto. As pessoas com deficiência, seja ela qual fosse, eram vistas 

pela sociedade com pena e piedade, como pessoas castigadas pelos deuses, sendo 

assim abandonadas e rejeitadas (ARAÚJO et al., 2008). Esse pensamento era 

defendido pela sociedade em geral, incluindo pensadores e pessoas importantes, 

como Platão e Aristóteles, que defendiam a eliminação das crianças com deficiência 

(ARAÚJO et al., 2008). 

Em décadas mais recentes, as pessoas com deficiência tiveram muitas 

vitórias importantes, em específico no caso dos deficientes visuais. Um exemplo 

brasileiro é, o Instituto Benjamin Constant (IBC) que deu início em 1854 ao 

atendimento educacional para cegos, e o faz até os dias de hoje (VIEIRA, 1998). 

Apesar de alguns avanços, ainda existem barreiras a serem ultrapassadas, 

especialmente relacionadas à inclusão social das pessoas com deficiência (COSTA; 

SOUZA, 2004). Um aliado muito forte para a inclusão social do portador de 

deficiência visual pode ser o esporte (LABRONICI et al., 2000). 

Segundo Pereira et al. (2013, p.97): 

A prática esportiva contribui para a sociabilização da pessoa com 
deficiência na medida em que facilita a comunicação, a realização pessoal, 
a autoimagem, autoconceito e a autonomia, além de relativizar suas 
limitações, uma vez que valoriza e divulga as suas capacidades físicas. 
Promove assim uma acentuação das capacidades em desfavor das 
limitações. O desporto também reforça a autoestima, dando-lhe alegria de 
viver, melhorando a qualidade de vida, favorecendo a comunicação e o 
convívio social. 
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Outro autor também aponta para os benefícios da prática esportiva no 

desenvolvimento das pessoas com deficiência visual, o que reflete nas capacidades 

motoras e cognitivas, na qualidade de vida e no cotidiano dessas pessoas (MACIEL, 

2000). 

Dentro do universo acadêmico, pouco se estuda a respeito da temática de 

lutas, e é bastante inexpressiva a quantidade de trabalhos que abordam sua relação 

com as deficiências. Além disso, estudo recente realizado com atletas portadores de 

deficiência aponta que essas pessoas esperam um preparo adequado do 

profissional de Educação Física, e que, além de conhecimento, eles sejam 

comprometidos e compreensivos em relação às questões relacionadas à atividade 

física adaptada (MAGALHÃES et al., 2014). Nesse contexto, o projeto “Olhos da 

Alma” foi criado pelo profissional de Educação Física Alex Paraná, há um ano e 

meio atrás, com o objetivo de incluir os alunos com deficiência visual na modalidade 

Muay Thai, visando à maior inclusão social destas pessoas. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi descrever o método de ensino e 

treinamento de Muay Thai para deficientes visuais, no projeto “Olhos da Alma”, 

visando contribuir para o aumento do conhecimento na área da Educação Física 

adaptada, particularmente no que diz respeito às lutas e aos deficientes visuais. 

 

OBJETIVO 

 

Descrever o método de trabalho técnico de treinamento de Muay Thai com 

deficientes visuais. 

 

METODOLOGIA 

 

Quanto aos procedimentos de pesquisa optou-se pelo relato de experiência, 

tendo como objeto de estudo o “Projeto Olhos da Alma” que vem sendo 

desenvolvido em Cuiabá-MT.  

Foi realizada visita ao projeto em setembro de 2015. O profissional de 

Educação Física e mestre em Muay Thai Alex Paraná, idealizador responsável pelo 

projeto, e a aluna Luiza Ferreira Sobrinho Arruda Santos, autorizaram a gravação de 

áudio e vídeo da entrevista e de uma das aulas, e sua utilização para fins 

acadêmico-científicos. 
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O roteiro da entrevista visou conhecer e analisar o método de ensino do 

referido projeto, bem como a percepção de um aluno com deficiência visual. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Algumas técnicas foram desenvolvidas para possibilitar o aprendizado da 

modalidade pelos deficientes visuais, entretanto, nenhuma adaptação precisou ser 

feita nos equipamentos normalmente utilizados por pessoas sem deficiência nos 

treinos desta modalidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A participação no projeto, de acordo com a percepção do profissional e da 

aluna, contribui para a inclusão social, melhora do condicionamento físico, da 

socialização e da autoestima das pessoas com deficiência visual. 

 

Palavras-chave: Muay Thai; Deficientes Visuais; Treinamento. 
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SABERES SOBRE CONTEÚDOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A 
PERSPECTIVA DOS ALUNOS 

 
Rodrigo Geraldo Fernandes; Mirella Christy Felix da Silva; Carlos 

Guilherme de Souza Oliveira; José Carlos Rodrigues Júnior. 
 

Email: conexaoacustica@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A ciência se constitui para a busca da compreensão e solução de aspectos 

concretos, da vida humana, para isso produz pesquisas objetivando o conhecimento 

sistematizado que conduzirá as soluções para os problemas que afetam o ser 

humano. O entender científico está relacionado a transformar algo complexo em 

algo que consigamos entender. 

O senso comum é um conjunto de saberes adquiridos pelo ser a partir de 

suas experiências e seus ensinamentos. É um saber cultural, onde tradições e 

conhecimentos empíricos são tratados de geração a geração para noções da vida. O 

senso comum é uma peça chave para o entendimento de como se deve lidar com as 

pessoas e as situações que nos rodeiam, sejam em casa, na escola, trabalho e na 

transmissão para as futuras gerações. 

Para que práticas pedagógicas no âmbito da Educação Física efetivem 

processos de aprendizagens que façam efeito para a vida dos sujeitos, existe a 

necessidade de conhecer alguns aspectos que dentro e fora da sala de aula devem 

ser levados em consideração. Além de uma boa aula, a empatia com os 

participantes e atores, fatores socioculturais que envolvem os atores escolares, seus 

conhecimentos quanto ao que acontece dentro e fora da sala de aula, valores 

pessoais, devem ser levados em consideração para que haja uma preposição de 

como é vista a aula de Educação Física Escolar pelos diversos atores que envolvem 

o âmbito escolar: direção, corpo docente tanto na área da Educação Física, quanto 

nas demais matérias, corpo discente e os pais dos alunos. 

Além disso, para a compreensão destes aspectos compreendidos sobre os 

saberes de todos os atores escolares sobre a Educação Física, haverá como traçar 

novas estratégias de ensino e avaliação, planejamento fundamentado e uma 

reflexão de seus papéis. Para que haja então, uma concepção de como intervir 

devemos entender como a cultura pode e deve ser relacionada à Educação Física 

(GEERTZ, 1989). 
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Já no ponto de vista que tange os docentes o tempo trabalhado modifica o 

trabalhador, o tempo surge como um fator importante para compreender os saberes 

dos trabalhadores, na medida em que trabalhar faz com que o trabalhador aprenda 

sobre o processo de “trabalhar”, ou seja, dominar progressivamente os saberes 

necessários para a realização do trabalho. Assim, o tempo se apresenta como um 

importante elemento no processo de formação do trabalhador, mas, não se trata 

apenas disso, Tardif (2000) explica que a “aprendizagem do trabalho deve se passar 

primeiro por uma escolarização longa, cuja função é fornecer aos futuros 

trabalhadores conhecimentos teóricos e técnicos preparatórios para o trabalho” 

(TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 210). 

Aliado ao professor para um trabalho de melhor visa a Educação Física 

escolar, Neira (2008, p.210) explica que, à cultura corporal são atribuídas diferentes 

manifestações de esporte, do jogo, da ginástica, da dança e da luta, cada uma das 

manifestações tem sua identidade cultural. Isso implica em um aprendizado diário, é 

desde o nascimento que se tem o contato com tudo que o ser humano construiu ao 

longo do tempo e de sua história, relacionado ao corpo e ao movimento. A Cultura 

Corporal é todo o conhecimento que o individuo e a sociedade tem sobre os 

movimentos corporais, e essas práticas foram e são passadas por varias gerações. 

 

OBJETIVO 

 

Assim sendo a pesquisa quer acessar os diferentes saberes relacionados aos 

conteúdos da Educação Física escolar que discentes possuem e utilizam no 

cotidiano escolar. O acesso a estes saberes auxiliará na compreensão da 

complexidade do contexto escolar, suas representações sobre o papel da Educação 

Física e do professor deste componente curricular, auxiliando na proposição de 

conhecimentos e na construção de ações intencionais no sentido de transformar ou 

ressignificar o contexto, tornando-o favorável ao desenvolvimento do aluno e a 

transformação social objetivada pela escola. 

Nesse sentido, os objetivos específicos da pesquisa, a partir dos 

conhecimentos obtidos através das entrevistas, identificar e discutir, segundo a 

literatura da área, os saberes sobre os conteúdos de ensino da Educação Física 

escolar, destacando as possíveis implicações desses no processo de ensino do 

professor. Através dos saberes dos alunos, formular considerações sobre (1) a 
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formação de novos graduandos de Licenciatura em Educação Física, (2) a 

compreensão da importância deste componente curricular para a formação dos 

discentes da Educação Básica e (3) legado da área para a vida dos sujeitos. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em 02 escolas públicas estaduais da cidade de 

São Paulo localizadas na zona sul de São Paulo. Foram entrevistados 10 alunos do 

5º e 9º ano do ensino fundamental de 09 anos, sendo 05 alunos de cada escola. 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa qualitativa, conforme propõem 

Minayo (2008). Será realizado através de entrevista com questões semiestruturadas 

com os atores escolares. A entrevista ocorrerá nas próprias escolas em que os 

atores estudaram. Será desenvolvida as portas fechadas e o áudio será gravado e 

transcrito. 

 

RESULTADO 

 

Dados coletados a partir das interpretações das entrevistas feita com os 

alunos. 

Escola ‘A’ – alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 

Esportes praticados na escola: 

Futebol (futsal)  04 alunos 

Handebol  03 alunos 

Basquete  02 alunos 

Vôlei   02 alunos 

Artes marciais 01 aluno 

Tênis   01 aluno 

Brincadeiras e/ou jogos praticados na escola: 

Queimada            03 alunos 

Rouba bandeira           01 aluno 

Pular corda            01 aluno 

Circuitos variados           01 aluno 

Pular, correr e saltar         01 aluno 

Outros: 
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Alongamento            03 alunos 

Esportes explicados pelo professor, mas não praticados na escola: 

Zero 

Porque existe a Educação Física escolar: 

Para ajudar na saúde, crescimento e físico 03 alunos 

Diversão      02 alunos 

Motivação para fazer esportes fora da escola 02 alunos 

 

Escola ‘B’ – alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de 09 anos 

Esportes praticados na escola 

Futebol (futsal) 05 alunos 

Vôlei   05 alunos 

Basquete  02 alunos 

Corrida  01 aluno 

Brincadeiras e/ou jogos praticados na escola 

Queimada  02 alunos 

Rouba bandeira 02 alunos 

Pular corda  01 aluno 

Pega-pega  01 aluno 

Taco   01 aluno 

Coelho na Toca 01 aluno 

Esconde-esconde 01 aluno 

Outros 

Alongamento  01 aluno 

Esportes explicados pelo professor, mas não praticados na escola 

Natação  01 aluno 

Corrida  01 aluno 

Ciclismo  01 aluno 

Judô   01 aluno 

 

 

Porque existe a Educação Física escolar 

Para a formação de campeonatos entre salas.                03 alunos 

Diversão.                                                                                03 alunos 
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As atividades são desenvolvidas em quadra dividida entre vôlei e futebol. 

                                                                                                    02 alunos 

Para ajudar na saúde, crescimento e físico.                  02 alunos 

• Os esportes mencionados e utilizados nas aulas descritas pelos alunos são o 

futebol, vôlei, basquete e handebol. Não são dados aos alunos novas perspectivas 

de esportes não convencionais privando-os do acesso a novos conhecimentos 

culturais e saberes, já que para muitos a oportunidade que os alunos têm de 

experimentar a pluralidade de modalidades é na escola. Isso é um problema 

principalmente para muitos dos alunos de 9º ano da escola ‘B’, que logo estarão no 

Ensino Médio que por conta da situação sócio econômica em que convive na 

comunidade escolar, o mais provável é que os alunos deverão estudar o Ensino 

Médio no período noturno, para trabalhar e ajudar no sustento da casa, não farão a 

Educação Física aos sábados por terem dispensa de trabalho. 

• As brincadeiras e jogos que os alunos mais descrevem é a queimada e o rouba 

bandeira, o que demonstra que em todos os anos da escolaridade, desde do Ensino 

Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, os alunos são privados de uma 

grande gama de brincadeiras e jogos que fazem parte da nossa cultura como a 

“amarelinha”, “batata-quente”, “corre-cotia”, “mãe da rua”, com diferentes graus de 

complexidade não trabalhadas com os alunos. 

• Aos esportes tratados apenas de forma teórica, as poucas citações colocadas 

pelos alunos demonstram que as aulas não tratam a diversidade que há na Cultura 

Corporal de Movimento, sejam esses esportes ou práticas corporais como as 

danças, ginásticas, exercícios, lutas e práticas de aventura, mencionados nos 

documentos oficiais, que devem ser tratados também de forma prática. A aluna nº 01 

da escola ‘B’, em seu relato fala que deveriam falar de outros esportes pois não são 

todas as pessoas que gostam de futebol e basquete. 

• A compreensão sobre o papel da Educação Física escolar dos alunos foi 

relacionada a: (1) diversão, (2) saúde, crescimento e físico e a (3) elaboração de 

campeonatos. Não há uma intenção do professor deixar claro qual é o papel da 

Educação Física escolar nos anos em que o aluno estuda, deixando evidente a 

alienação dos conteúdos pelo aluno, bem como a demonstração dos relatos dos 

alunos quanto a falta de vontade de participação de outros colegas que não gostam 

das aulas. 
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Enfatizamos também que alguns alunos buscam locais fora da escola para 

fazer e conhecer outras atividades físicas, demonstram que a Educação Física 

escolar motivou buscar outras atividades. 

Em suma, a busca nesta pesquisa mostrou que para nós e as futuras 

gerações de Educação Física escolar a importância do planejamento dos conteúdos 

em sala de aula, com base norteadora dos documentos oficiais, para suscitar nos 

alunos a promoção da autonomia, o desenvolvimento motor e cognitivo, o exercício 

da cidadania e ajudar no preparo para a vida do aluno. 

 

CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração a importância das entrevistas com o ponto de vista 

dos alunos de como é a aula de Educação Física, suas expectativas, experiência, 

ânsia do novo e diferente e a visão das questões de bem estar, saúde e lazer, em 

relação aos conteúdos tratados pelos documentos oficiais, nos demonstram que 

devem trabalhar juntos, pois a Educação Física escolar, sendo ela uma disciplina 

puramente prática, pode trazer para os alunos os benefícios da atividade física, 

motora e cognitiva pelo resto de sua vida. 

Por essa razão, a importância dos conteúdos da Educação Física escolar, 

instituídos nos documentos oficiais, devem trazer no aluno, a vivência do “novo” e do 

“diferente” no Ensino Básico, trabalhando os demais aspectos da Cultura Corporal 

de Movimento como as danças, lutas, ginásticas e práticas circenses e esportes de 

aventura, que não são mencionados pelos alunos. 

Salientamos também que como tratamento de cultura, ponto de vista e visão 

de experiências e experimentações, este é um trabalho que não tem conclusão 

óbvia da forma de como tratar os conteúdos, mas sim de demonstrar a importância 

dos conteúdos e do nosso papel como educadores para a melhoria da educação no 

Ensino Básico e da valorização da Educação Física escolar. 

 

Palavras-chave: Saberes; Educação Física Escolar; Conteúdos de Ensino. 
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A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NO ÂMBITO FAMILIAR 
 

Shana Natalia Galeano de Moura; Daniela Gouveia dos Santos; Lais 
Sá de Souza; Letícia Oliveira; Stefani da Silva Alves; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso. 
 

Email: shana.galeano@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Minuchin (1985, 1988), a família é um complexo sistema de 

organização, com crenças, valores e práticas desenvolvidas ligadas diretamente às 

transformações da sociedade, em busca da melhor adaptação possível para a 

sobrevivência de seus membros e da instituição como um todo. O sistema familiar 

muda à medida que a sociedade muda, e todos os seus membros podem ser 

afetados por pressões interna e externa, fazendo que ela se modifique com a 

finalidade de assegurar a continuidade e o crescimento psicossocial de seus 

membros. Bottolli afirma que (apud SZIMANSKY, 1992; WAGNER, 2002) a família 

contemporânea tem apresentado novas configurações que estão sendo adquiridas 

ao longo dos tempos devido os avanços da tecnologia, fenômenos sócio-políticos, 

não se limitando, mas a família nuclear que envolve pai, mãe e filhos dos mesmos 

pais. 

O IBGE (IBGE, 2003, período de 1992 a 2001) é a principal fonte de pesquisa 

para se ter um panorama geral das famílias no País, explicitando a situação 

domiciliar e tipo de composição das famílias rurais e urbanas. O arranjo familiar 

nuclear é o que possui maior percentual, embora ocorra mais em famílias da área 

rural (57%) do que da urbana (48%). Um tipo de arranjo familiar que vem crescendo 

na cidade (13%) é a de famílias onde há a mãe e os filhos, ocorrendo em cerca de 

7,5% na zona rural. Quando há outros parentes morando junto, essa diferença 

praticamente se mantém (3,5% e 1,8%, respectivamente). Outros dados do IBGE 

(2003) apontam a nova mudança, plasticidade e adaptação das famílias. Os casais 

com filhos diminuíram de cerca de 59% para 53%; mulheres sem cônjuge com filhos 

aumentaram de 15% para 18%; casais sem filhos apresentaram um crescimento de 

13% para 14%; pessoas morando sozinhas também aumentaram de 7% para 9%; 

outros tipos de famílias sofreram um aumento de 5% para 6%. Por outro lado, há 

tipos de arranjo familiar que vêm crescendo ao longo dos anos, e alguns deles ainda 

não foram detectados pelo censo do IBGE, como, por exemplo, o das famílias 
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reconstituídas. Segundo os dados disponíveis (IBGE, 2003), em 2001 o número de 

casamentos foi de 673.452, enquanto o número de separações judiciais e divórcios 

encerrados em 1a instância elevou-se para 223.600, envolvendo 186.292 filhos e 

filhas. 

Neste tempo de crises em família, a Igreja Adventista do Sétimo Dia incentiva 

cada membro da família a fortalecer sua dimensão espiritual e sua relação familiar 

por meio do amor mútuo, honra, respeito e responsabilidade  

A religião é na família um maravilhoso poder. A conduta do esposo para com 

a esposa e desta para com aquele pode ser tal que torne a vida no lar uma 

preparação para pertencer à família de cima. - Carta 57, 1902. 

De acordo com White (2004) a Bíblia, declara que a relação conjugal “deve 

refletir o amor, a santidade, a intimidade e a constância da relação entre Cristo e 

Sua Igreja. Conquanto algumas relações de família fiquem aquém do ideal, os 

consortes que se dedicam inteiramente um ao outro em Cristo, podem alcançar 

amorosa unidade por meio da orientação do Espírito e da instrução da Igreja.  Deus 

abençoa a família e tenciona que seus membros ajudem um ao outro a alcançar 

completa maturidade. Os pais devem educar os filhos a amar o Senhor e a 

obedecer-Lhe. Por seu exemplo e suas palavras, deve ensinar-lhes que Cristo é um 

disciplinador amoroso e sempre terno, a família de Deus”. 

As crenças religiosas são diretrizes para a vida das pessoas onde os 

conjuntos de valores e comportamentos servem de referência para as tomadas de 

decisão. (DROSDEK; GERONASSO apud GOMES, 2008) 

Dessa forma objetivou-se identificar a religião como método de fortalecimento 

do vínculo familiar. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar a religião como método de fortalecimento do vínculo familiar; 

 Conhecer influência da religião na família; 

 Relatar o tempo que a família disponibiliza para aspráticas religiosas; 

 Relatar os sentimentos da família durante as práticas religiosas. 
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METODOLOGIA 

 

Trata- se de uma pesquisa com abordagem quanti- qualitativo exploratório 

transversal com o intuito de identificar a religião como método de fortalecimento do 

vinculo familiar. 

O estudo foi realizado com dez indivíduos de famílias residentes na Zona Sul 

de São Paulo, tendo como critério de inclusão, os participantes terem pelo menos 

um familiar no convívio (casa) que participam de práticas religiosas. 

Os participantes voluntários da pesquisa receberam o termo de 

consentimento livre esclarecido em duas vias para assinatura constando os objetivos 

e as informações claras sobre a pesquisa.  

As entrevistas foram gravadas, os participantes responderam ao questionário 

semiestruturado realizado pelas pesquisadoras com questões inerentes aos 

objetivos da pesquisa (4 questões abertas e 4 fechadas). Depois de gravadas, 

transcrita e lidas as foram entrevistas organizadas, mensuradas, descritas e 

categorizadas. 

 

RESULTADO 

 

Com esses dados observamos que 40% dos participantes da pesquisa 

responderam que frequentam a igreja adventista e são evangélicos (não 

especificados) e 20% são da Congregação Cristã no Brasil. Os evangélicos, 

incluindo-se tanto os ramos tradicionais quanto pentecostais, seguem a sua 

trajetória de crescimento, passando de 16,2% para 17,9% nos primeiros anos desta 

década achegando a 20,2%. Os “sem religião”, cuja participação caiu de 7,4% para 

5,1%, mas sobem para 6,72% em 2009. Ou seja, a religiosidade não esteve em 

baixa no Brasil na alvorada do novo milênio e, além disso, houve diversificação das 

crenças alternativas na década passada. As religiões alternativas, que saíram de 

2,6% em 2000 para 3,2% em 2003, sofrem particular incremento nos seis anos 

seguintes, chegando a 4,62% em 2009 (Novo Mapa das Religiões, 2011). 
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Tabela 1 – A importância da religiosidade no núcleo familiar 

Afirmaram                                              Número % 

Base (família/lar)                                          2 20 % 

Fé/vida eterna                                          2 20 % 

Amor/União/Participação                                2 20 % 

Orientação/direção                                           2 20 % 

Resolução de problemas/dificuldades           2 20 % 

Total                                                             100 100% 

A tabela mostra que 20% dos participantes pontuaram religião como 

importante nos seguintes aspectos: base do lar e família; 20% fé e vida eterna; 20% 

amor união e participação; 20% orientação e direção e 20% responderam como 

importante da ajuda de resoluções de problemas e dificuldades. A tabela mostra que 

20% dos participantes pontuaram religião como importante nos seguintes aspectos: 

base do lar e família; 20% fé e vida eterna; 20% amor união e participação; 20% 

orientação e direção e 20% responderam como importante da ajuda de resoluções 

de problemas e dificuldades. Becker; Maestri e Bobato (2012), mediantes os relatos 

encontrados em sua pesquisa afirma que os movimentos religiosos ajudam nos 

momentos de crise, ruptura de laços familiar onde o movimento religioso torna uma 

rede de apoio e proteção, melhora afetividade, superação de conflitos, 

enfrentamentos de adversidades, além de melhorar o relacionamento entre pais e 

filhos, conjugal, mudanças nos valores e paradigmas. Quando ocorre a aderência a 

esses grupos e comum que os participantes encontrem significados e mudanças 

uma vez começam a ter um encontro com algo maior e percebem o significado e 

sentido da vida e nas atividades diárias (BECKER; MAESTRI; BOBATO, 2012, apud 

RABINOVICH; COSTA; LINS; FRANCO, 2008). 

 

Tabela: 02 –  Significado de família para os participantes  

Afirmaram que:                                                                          Nº % 

A família é a base da sociedade/ por mais que se tenham desentendimentos. Amor, 

companheirismo, parceria, alicerce.                                           4 40 

A família importa-se com o outro e quer estar junto/União de duas 

pessoas/companheirismo.                                                           3 30 

A família é pai, mãe, filho, as pessoas da igreja, amigo, é tudo. 3 30 

TOTAL                                                                                     10 100 
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A família é considerada a primeira instituição social que busca assegurar a 

continuidade e bem-estar e proteção dos seus membros e coletividade, sendo 

responsável por transmitir os valores crenças resultando numa forte influência no 

comportamento dos indivíduos e nas relações sociais, principalmente com as 

crianças. (DESSEN; POLONIA, 2007 apud KREPPNER, 2000). No mesmo trabalho 

o autor relata que o conceito família tem evoluído onde não existe uma única 

configuração de família, pois atualmente existe diversas combinações de famílias 

contemporâneas como nuclear, recasadas, monoparetais, homossexuais entre 

outras (DESSEN; POLONIA, 2007 apud STRATTON, 2003) e também o trabalho 

relata que a família não pode ser considerada apenas aquelas com laços de 

consanguinidade (DESSEN; POLONIA 2007 apud PETZOLD, 1996). 

 

Tabela 3 - Pratica a mesma religião que a dos pais 

Respostas      Número        % 

Sim                     5 50% 

Não                     5 50% 

Total                   10        100% 

Ao analisar as respostas dos participantes foi possível verificar que 50% dos 

participantes praticavam a mesma religião que a dos pais e os outros 50% não 

praticavam. Segundo Coutinho (2015): ‘’A família é o fator essencial da socialização 

religiosa. Como instituição principal de educação religiosa, no seu seio a herança 

religiosa transmite-se de geração em geração como cadeia de memória‘’. 

Respeitar as diferenças é fundamental, principalmente porque o objetivo 

principal das religiões é transmitir os aspectos positivos dos seres humanos, 

relacionados à sua natureza, princípios e valores, tendo sempre em mente a 

compreensão do outro (BHUMI, 2011). 

Ao questionar os participantes quais atividades eram praticadas juntamente 

com a família observamos que todos participavam de orações, 90% de cultos, 50% 

de grupos na igreja, 20% de voluntariados e meditações e 10% dos hinos. 

Toda família deve fazer orações familiares diárias. Todos se ajoelham juntos 

e o pai oferece a oração ou pede um dos familiares que a faça. Todos devem ter 

regularmente oportunidade de proferir a oração familiar. Os filhos pequenos podem 

orar, com a ajuda dos pais, quando chegar a sua vez. As orações familiares são 

excelentes ocasiões para ensinar as crianças a orarem para ensinar-lhes princípios 
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como fé em Deus, humildade e amor. A família pode realizar a noite familiar de 

diversas maneiras. Qualquer atividade que reúna a família fortaleça os laços de 

amor entre todos, ajuda aproximá-los do Pai Celestial e os incentiva a viver em 

retidão pode ser uma noite familiar. Exemplos dessas atividades em família podem 

incluir ler as escrituras, discutir o evangelho, prestar testemunho, fazer um projeto de 

serviço, cantar juntos, fazer um piquenique ou uma brincadeira, caminhar. Todas as 

noites familiares devem incluir uma oração. As lições da noite familiar podem ser 

baseadas nas escrituras, nas palavras dos profetas dos últimos dias, particularmente 

nos discursos de conferência geral, e em experiências pessoais e testemunhos. 

Muitas lições deverão ser centralizadas no nascimento, vida, ensinamentos e na 

Expiação do Salvador. Princípios do Evangelho e algumas revistas contêm artigo se 

outras informações a respeito de vários assuntos que podem fazer parte das lições 

da noite familiar (GUIA da FAMILIA, 2001). 

Relacionado aos sentimentos, atitude e/ou aspectos desenvolvidos após 

aderirem as praticas religiosas, todos os participantes responderam paciência, 

compreensão e união. Seis dos participantes responderam que desenvolveram o 

cuidado, harmonia e satisfação. Sete responderam a felicidade e maior atenção com 

os outros e 3 responderam empatia. Prosperidade e sensação de sentir se completo 

foram sentimentos acrescentados por alguns participantes.  

Segundo o site DDS Online, os valores de cada pessoa devem ser 

desenvolvidos primeiramente no âmbito familiar, e a religião nos dias atuais procura 

oferecer apoio no desenvolvimento dos valores perdidos nas famílias, possibilitando 

que os membros alcancem a paz interior, equilíbrio, autoanálise, socialização, 

envolvimento e maior diálogo entre as pessoas. Por isso não é estranho ver que as 

pessoas que praticam religião desenvolvam maior paciência, compreensão e união 

na família como relatado pelos participantes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesse trabalho abordamos a influência da religião na família e concluímos 

que a religião influência positivamente na vida das famílias, de forma que aumenta o 

vinculo, além de desenvolver e melhorar alguns aspectos e sentimentos na família. 

Observamos também que o tempo de dedicação as pratica religiosas foi significante. 
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A religiosidade foi encontrada importante na vida de todos participantes de diversas 

maneiras. 

Esse trabalho foi importante para conhecermos e compreendermos a 

diferença que faz a religiosidade na vida das pessoas uma vez que cuidaremos de 

vidas e sabe se que esse cuidado devera se de maneira holística. 

 

Palavras-chave: Religião; Família. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) entrou em vigor há 18 anos, 

trazendo para a criança e o adolescente direitos exigíveis. É direito de toda criança e 

adolescente ter a proteção integral do Estado e da sociedade civil. A família, a 

comunidade, a sociedade em geral e o poder público devem assegurar e oferecer 

oportunidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, mental e 

espiritual, ou seja, promover a saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade e respeito. Assim, o artigo 98 informa que, 

quando os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados por 

ação ou omissão da sociedade ou do Estado por falta, omissão ou abuso dos pais 

ou responsáveis ou em razão de sua conduta, as crianças e os adolescentes 

dispõem das medidas de proteção. 

Segundo o artigo 130, disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA): 

“Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos 

pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida 

cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum” (ECA, 1990, p. 81). 

O abuso sexual infanto-juvenil, tem sido considerado um grave problema de 

saúde pública (HABIGZANG et al., 2005). A violência sexual infantil é considerada 

um dos tipos de maus-tratos mais frequentes contra a criança e atualmente tem 

recebido crescente atenção dos meios de comunicação e da sociedade. De acordo 

com o National Committee for the Prevention of Child Abuse (2008), a cada ano são 

relatados aproximadamente de 150.000 a 200.000 novos casos de abuso sexual 

infantil. 

A violência contra a criança e ao adolescente é um problema universal que 

atinge milhares de vítimas de forma silenciosa e dissimulada. Trata-se, de um 

problema que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhuma regra 

como nível social, econômico, religioso ou cultural (BALLONE et al., 2008). 
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O abuso sexual surge como uma das principais formas de violência contra 

crianças e adolescentes, envolvendo um comportamento sexual vinculado ao 

desrespeito do indivíduo e dos seus limites. O abuso infantil corresponde a toda 

situação em que um adulto se utiliza de uma criança ou adolescente para satisfazer 

seu prazer sexual, através de carícias, manipulação de genitália, mama ou ânus, 

exploração sexual, voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual, com ou 

sem penetração (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

Destaca-se que a violência sexual pode ser compreendida a partir de duas 

especificidades/peculiaridades: exploração sexual e abuso sexual - sendo este 

último o objeto de interesse do nosso estudo (HUH; SILVEIRA, 2011). 

A exploração sexual caracteriza-se pela relação mercantil, mediada pelo 

comércio do corpo/sexo, por meios coercitivos ou não, e se expressa de quatro 

formas: pornografia, tráfico, turismo sexual e prostituição (HUH; SILVEIRA, 2011). 

O abuso sexual caracteriza-se por qualquer ação de interesse sexual de um 

ou mais adultos em relação a uma criança ou adolescente podendo ser classificado 

como extrafamiliar ou intrafamiliar (HUH; SILVEIRA, 2011). 

O abuso sexual extrafamiliar ocorre fora do ambiente familiar, no qual o 

abusador é geralmente desconhecido. O agressor se torna amigo da vítima e após 

obter a sua confiança a agride sexualmente. Após a agressão, ocorrem ameaças à 

criança, como por exemplo, “não poderemos ser mais amigos se você contar a 

alguém” e a criança devido à culpa que sente e por acreditar na amizade silencia-se 

(MILLER, 2008). 

O abuso intrafamiliar ocorre dentro das famílias e geralmente dentro da 

própria casa por uma pessoa próxima, sendo o pai o abusador mais constante, 

trazendo mais prejuízos à criança, pois envolve uma quebra de confiança com as 

figuras parentais (ANTONI; KOLLER, 2003). 

Segundo Cohen (1993), nas situações de abuso intrafamiliar, o pai era o 

abusador em 41,6% dos casos, 20,6% os padrastos, 13,8% o tio, 10,9% o primo e 

3,7% o irmão. 

O abusador geralmente age usando de sedução e ameaças, buscando a 

parceria da vítima. Ele pode ser um pedófilo assumido ou não. O adulto utiliza-se do 

poder que tem sobre a criança, usando-a como meio para satisfazer seus desejos, 

infligindo seu direito autonomia. A violência pode ocorrer uma única vez, ou pode 
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durar anos, chegando ao fim quando a criança, na fase adulta, liberta-se daquela 

relação considerada patológica (PFEIFFER; SALVAGNI, 2005). 

As consequências do abuso sexual podem ser devastadoras para o 

desenvolvimento físico, social e psíquico da criança (MORGADO, 2001). Dentre as 

possíveis alterações, as vítimas podem apresentar ansiedade, sintomas 

depressivos, culpa, vergonha, ódio, medo, raiva, ideação e comportamento suicidas, 

abuso de substâncias, baixa autoestima, comportamentos agressivo e regressivo, 

isolamento social, comportamento sexual inadequado à faixa etária, furtos, fugas do 

lar, prejuízo no desempenho escolar, alterações do apetite ou alimentação e 

sensação de diferença em relação aos pares, dentre outros (HERRARA; LOZANO, 

2010). 

Diante disso, o presente estudo visa avaliar presença de sinais de abuso com 

infanto-juvenis. 

 

OBJETIVOS 

 

 Identificar a percepção infanto-juvenil sobre o abuso. 

 Identificar sinais de abuso; 

 Revelar conhecimento dos indivíduos sobre a respeito do que é ou não 

o estupro. 

 

METODOLOGIA 

 

O estudo é do tipo quantitativo, exploratório. Proposto por alunos do curso de 

enfermagem de uma Instituição Confessional Universitária da Zona Sul de São 

Paulo. Centro Universitário Adventista de São Paulo - Campus São Paulo. Este 

estudo proporciona a avaliação da percepção infanto-juvenil a respeito do abuso. A 

presente pesquisa foi realizada em duas escolas: pública e privada na Zona Sul de 

São Paulo. A população de amostra selecionadas foram 10 crianças e adolescentes 

com faixa etária entre 9 e 18 anos do sexo masculino e feminino.  O questionário foi 

estruturado com 5 questões e um desenho para a investigação designada. Foi feito 

a solicitação à Instituição para a autorização de participação das crianças. Após a 

autorização foi entregue o questionário a cada participante o questionário e o 

desenho. 
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RESULTADO 

 

Tabela: 01 - Quando os sujeitos foram questionados sobre onde moram:  

           Afirmaram que   Número     % 

É com os pais  7 70% 

É com os irmãos 1 10% 

É com os tios  1 10% 

É com os primos 1 10% 

Total                    10 100% 

 

Através das respostas dos sujeitos percebemos que a maioria, 70%, moram 

com os pais. Com isso a família demonstra possuir um grande valor, fundamental 

para o desenvolvimento da criança, e mais tarde o adolescente.  

Segundo Teodoro et al. (2006), O grupo familiar proporciona a criança a 

aprender valores sociais, escolares e financeiros, dando a ela uma base como um 

cidadão dentro da sociedade. Com isso o sujeito vai formando seu caráter e sua 

identidade. É importante que em sua formação, o sujeito saiba resolver problemas 

nos diversos âmbitos sociais e pessoais e a família pode proporcionar esse aspecto 

a ele. 

 

Tabela: 02 - Quando perguntamos sobre a relação com os seus pais/ cuidadores: 

Responderam que      Número % 

É boa                               4 40% 

Outras respostas          3 30% 

É legal                     2 20% 

É normal                     1 10% 

Total                             10 100% 

 

Observa-se que através dos resultados que a relação com os familiares é de 

forma positiva.  

A qualidade dos cuidados apresentados pelos responsáveis está na 

participação saudável na relação entre pais e filhos, que é imprescindível para a 

prevenção de psicopatologias.  
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Tabela: 03 – Local onde os sujeitos passam a maior parte do dia: 

Responderam que            Número % 

É em Casa                7         70% 

É na Escola                3         30% 

Total                         10       100% 

 

Percebe-se que nas afirmações dos sujeitos que a maioria significativa de 

70% relatou não estarem sozinhas. Com isso podemos afirmar que o infanto-juvenil 

precisa estar acompanhado durante a seu dia, para obter uma vivencia completa.   

 

Tabela: 04 - Acompanhantes com quem os sujeitos passam a maior parte do dia: 

Disseram que: Número % 

É com amigos 3 30% 

Outros familiares 3 30% 

É com os Avós 2 20% 

É com os pais 2 20% 

Total                    10 10% 

Houve coincidência nas respostas onde 30% afirmaram passar a maior parte 

do tempo com os pais e outros 30% disseram ficar com os avós. Estarem 

acompanhadas é de suma importância, pois é necessário um monitoramento de 

suas atividades, de forma que ela encontre confiança no acompanhante podendo 

assim compartilhar suas vivencias de cada dia. 

 

Tabela: 05 – Quando questionados sobre se guardavam segredos:  

Mencionaram que   Número % 

Não                            7          70% 

Sim                            3          30% 

Total                          10        100% 

 

Tabela: 06 – Quando indagados se poderiam contar o segredo:  

Citaram que:                                       Número % 

Não poderia contar                                 2  

Contou sobre o namorado de alguém 1  

Total                                                       3 100% 
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A maior parte não relatou guardar segredos, e os que disseram guardar 

segredo não quiseram contar ou era segredo de terceiros.  

No contexto do abuso, o sigilo (segredo) pode ser um indicativo de algo 

errado esteja acontecendo com a criança, e a mesma é orientada pelo seu abusador 

para que não conte o que ele faz com ela, oferecendo em troca algo que chame a 

atenção da mesma. Os responsáveis devem manter a atenção aos comportamentos 

irregulares demonstrados pela criança, aplicando então se necessário uma conversa 

que seja harmônica, acolhedora, segura e tranquila para que ela possa se 

expressar. 

Tabela: 07 – Os sujeitos realizam na maior parte do dia: 

Apresentaram que:    Número     % 

Brincam                      5 50% 

Estudam                     4 40% 

Dorme                     1 10% 

Total                              10 100% 

Os resultados mostraram que os indivíduos não ficam com tempo ocioso 

durante o dia, a maior parte brinca ou estuda. A brincadeira é de suma importância 

na vida da criança, pois ela ajuda a desenvolver habilidades motoras e cognitivas. 

Freud traz que no brincar da criança ela imita em suas brincadeiras aquilo que 

conhece da vida dos mais velhos, e em suas fantasias ela confessa o que há em 

seu íntimo.  

Tabela: 08 – Quando questionados sobre ter medo de algum familiar  

Afirmaram que:      Número    % 

Não tem medo          7 70% 

Tem medo                     3 30% 

Total                              10 100% 

Tabela: 09 – Quando a resposta do sujeito foi positiva: o porquê do medo 

Declararam que:       Número    % 

Pai bêbado                      1  

Pai briga com a mãe  1  

Primo grande assusta 1  

Total                                3 100% 
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Analisando os dados obtidos foi possível observar que um percentual 

significativo das crianças vive com familiares, tem relação familiar considerada muito 

boa. Passam a 80% do tempo na escola estudando ou brincando em casa com 

amigos. Nenhuma criança fica sozinha grande parte do tempo, estando elas em 

geral com algum familiar, que devem assegurar o crescimento e socialização. Os 

mesmos devem estar acolhendo e estimulando vínculo e diálogo para que a criança 

se sinta segura e a vontade de contar e demonstrar o que acontece com ela. 

Aqueles que relataram guardar segredo não quiseram contar ou era sobre outra 

pessoa. A atenção no brincar e alterações no comportamento da criança são 

indícios de que algo ou alguém está incomodando a mesma, assim devendo ser 

investigado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho abordamos sobre a ocorrência do abuso infanto-juvenil, fato 

que vem aumentando com os anos e por isso agora é considerado como um grave 

problema público. Partindo dessa realidade, este estudo teve como objetivo saber 

qual o nível de conhecimento do público infanto-juvenil sobre o abuso e se esses 

possuíam sinais de violência e agressões, a partir de questões dissertativas. Em 

virtude dos fatos estudados, podemos concluir que após análise das respostas e 

desenhos feitos pelos participantes, nenhum deles apresenta sinais de abuso e não 

ficam sozinhas durante o dia, passando a maior parte do tempo brincando e 

estudando. Alguns relataram que sentem medo de parentes, mas por causa de 

brigas na família, uso de álcool, agressão e não por causa de abuso. E a maioria 

relatou passar a maior parte do tempo com avos e/ou pais, e não com 

desconhecidos. Observando os desenhos se percebe vinculo familiar e afetividade. 

E para finalizar todos parecem ter uma boa relação familiar, o que resultou em 

dados positivos na pesquisa. Apesar dos resultados positivos, é imprescindível que 

todos se conscientizem quanto a importância de ensinar ao público infanto-juvenil 

sobre a pedofilia e o estupro, e como esses devem agir caso alguém tente abusa-

los. 

 

Palavras-chave: Abuso; Infanto-juvenil. 
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A VISÃO DOS GRADUANDOS DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE A ÉTICA 
FINANCEIRA 

 
Juliana dos Santos Albuquerque; Debora Passarelli da Silva; Josivan Amorim Boaes; 
Maria de Lurdes; Matheus Dias Lemos; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian Inácio 

Zorzim. 
 

Email: juliana.colportagem@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

No trabalho realizado falaremos sobre ética financeira, ou de uma forma mais 

simplificada, ética nos negócios. A palavra ética dispõe de diferentes significados 

que são usados a partir do contexto e situações em que está envolvida. Uma 

definição muito conhecida diz: Ética nos negócios é o estudo da forma pelas quais 

normas morais pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa 

comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o 

contexto dos negócios cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral 

que atua como um gerente desse sistema (TANURE, 2007). 

Um outro ponto de vista oferecido por (BAUMHART, 1971) diz que “é ético 

tudo que está em conformidade com os princípios de conduta humana; de acordo 

com o uso comum, os seguintes termos são mais ou menos sinônimos de ético: 

moral, bom, certo, justo, honesto”. 

Os autores acimas citados propõem integrar os negócios com as condutas 

éticas humanas. Já que no mundo dos negócios muitas vezes as questões éticas, 

que basicamente implica em seguir todas as questões burocráticas, são 

consideradas desvantajosas no atual sistema capitalista vigente em nosso país. 

Agir com ética que é sinônimo de agir honestamente, convenhamos que 

normalmente não é a maneira mais fácil de conduzir uma empresa ou um negócio 

próprio, principalmente se o país em questão é o Brasil, um país em que a corrupção 

é praticada em todos os âmbitos sociais. 

Sem contar com o famoso “jeitinho brasileiro” que de acordo com os estudos 

realizados por Tanure (2007), essa expressão diz respeito ao modo de 

administração dos brasileiros. Para 35% dos participantes de sua pesquisa, não 

seria possível conseguir administrar uma empresa em nosso país sem utilizar 

métodos desse “jeitinho brasileiro” que é caracterizado por: não cumprimento das 

leis e o não pagamento dos impostos; contornos de situações inesperadas; 
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procrastinação; desonestidade; flexibilidade; e de alguma maneira os meios 

justificando os fins. 

A expressão tem diversas variáveis e não deve ser analisada apenas pelos 

pontos negativos. Mas se proceder de maneira não ética for uma das varáveis, não 

devemos levá-la em consideração. No momento da administração de um negócio, o 

importante seria analisar os benefícios de seguir as questões éticas em longo prazo, 

seguir todos os aspectos necessários no começo seria um tanto trabalhoso, mas 

com o decorrer do tempo os benefícios chegariam (TANURE, 2007). 

Estamos em um momento da história em que os direitos humanos estão 

sendo cada vez mais conhecidos e cobrados, logo, essa atitude envolve o 

cumprimento das questões éticas com mais assiduidade. 

Mesmo que não seja viável, nesse período, afirmar que ações éticas tem 

valor financeiro, ou seja, impacto sobre o percentual monetário de uma empresa, é 

interesse notar que este assunto vem crescendo a cada dia em todas as áreas 

mostrando assim uma revisão de nossos valores e opiniões sobre o tema. Quem 

sabe os próximos anos sejam marcados pelo desenvolvimento acelerado dos 

elementos quentes da modernidade, pode ser esperado que novas técnicas de 

interpretação permitam mostrar o valor das ações éticas no meio empresarial 

(TANURE, 2007). 

Mas para que isso ocorra, uma sugestão pode ser relevante, seria o Market 

timing dos administradores dos fundos éticos e não éticos. Que seria a habilidade de 

prever os movimentos do mercado, que poderia mostrar o desempenho ligeiramente 

superior dos fundos éticos da amostra. Claro que seria necessário observar se o 

conceito de marketing cabe à área financeira e negócio em geral, devido a isso a 

abordagem tem que centralizar clientes atuais. Se de alguma forma, esse método 

não garantir a o término de vieses pouco éticos, ao menos protege as relações entre 

os fornecedores e seus clientes, além de contribuir para suavizar conflitos nas 

empresas (MOREIRA, 2002). 

A idealização dessa investigação surgiu por idealização do orientador e 

interesse dos pesquisadores em ambiente escolar, que após discussão em aula, 

descobriu-se a necessidade de estudo científica sobre o tema. Diante a situação 

econômica e política do país, e como o tema tem se discutido socialmente, surgiu a 

necessidade de avaliação de conhecimento ético dentre os acadêmicos que cogitam 

assumir cargos políticos econômicos nos próximos anos em nosso pais. Os 
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resultados desta pesquisa irão contribuir para o esclarecimento ético profissional e 

suas devidas condutas profissionais. 

A partir dos estudos citados anteriormente foi possível perceber que existe 

necessidade de aprofundamento científico no tema ético financeiro, para 

aperfeiçoamento do conhecimento ético profissional da sociedade brasileira. Tendo 

em conta esta condição, este estudo procurará esclarecer: qual a conduta dos 

estudantes de administração diante de uma situação duvidosa. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar à atitude dos estudantes de administração diante de uma situação 

duvidosa pertinente a ética financeira; 

Conhecer a visão dos acadêmicos do curso de administração sobre a ética 

financeira; 

Descrever atitudes propostas e suas condutas mediante a situação duvidosa. 

 

METODOLOGIA 

 

Este projeto se propôs a realização de uma pesquisa qualitativa, exploratória 

descritiva. A pesquisa foi realizada numa instituição Confessional Universitária da 

Zona Sul de São Paulo. Como população foi considerada os alunos acadêmicos 

matriculados no curso de administração. Os dados foram obtidos por meio de estudo 

de caso apresentado aos alunos que avaliaram a situação apresentada e 

responderam de forma descritiva sua ação diante da mesma. 

Após o levantamento bibliográfico necessário para o embasamento teórico, foi 

elaborado o instrumento de coleta de dados, aplicado num grupo de 10 alunos da 

graduação do curso de administração. Os participantes selecionados receberam 

instruções e esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, ficando uma com o 

pesquisador e a outra com participante. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa foi 

conduzido a análise dos resultados coletados. Os dados foram digitalizados 

analisados e interpretados pelos pesquisadores. 
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RESULTADO 

 

“Minha empresa fundada em 2014 vai de mal a pior, o ramo de turismo é 

muito afetado em anos de crise. Trabalhar com turismo de alto padrão não é fácil, 

tenho altas dívidas com os fornecedores e o movimento está cada dia mais fraco. 

Um senador em campanha de reeleição entrou em contato comigo me oferecendo 

uma proposta. Quitaria todas as minhas dívidas e durante seu mandado enviaria 

vários grupos de políticos a minha pousada. Me interessei muito pela oferta, disse 

que iria pensar, pois fiquei intrigado quando ele me pediu para sempre emitir notas 

em nome do ministério da educação. Refleti e hoje decidi”. 

Para efeito deste estudo, foi relatada a percepção dos discentes de 

administração, através de um estudo de caso que lhes fora apresentado, cujo 

resultado da tabulação dos dados apresenta-se: 

Tabela 01 – Resultado da pesquisa realizada com os discentes do curso de 

administração. 

Discentes de administração Relatos apresentados 

Aluno 01                                “Não aceitar” 

Aluno 02                                “Não aceitar a proposta, pois a inda mais se 

tratado de políticos, já imagino o porquê ele fez esse pedido” 

Aluno 03                                “Embora tal acordo seja lucrativo não 

aceitaria, não aceitaria, pois preza pela honestidade. A corrupção em nosso país 

está nos pequenos e grandes atos” 

Aluno 04                                “Não poderia aceitar a proposta, visto que, 

para emissão de notas fiscais para empresas públicas deve haver um processo de 

licitação com várias outras redes de hotéis” 

Aluno 05                                 “Não aceitaria a proposta, por mais que 

tentadora pois estaria prejudicando o país e estaria indo contra meus princípios” 

Aluno 06                                 “Apesar de me incomodar bastante, aceitaria 

devido a situação da crise econômica, porém após a estabilidade econômica da 

empresa, iria retribuir ao país em forma de doação” 

Aluno 07                                 “Aceitaria sim, não ia deixar minha empresa 

falir” 

Aluno 08                                 “Não aceitaria, não conseguiria me manter 

em tranquilidade sabendo que estou desviando verba pública da educação” 
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Aluno 09                                 “Não, nunca aceitaria isso, mesmo que eu 

esteja falindo não posso querer que dê certo tirando vantagem dos outros, mesmo 

que me pareça tentador” 

Aluno 10                                  “A proposta do senador é ilegal e ilícita e 

por isso eu recuso, pois o que ele oferece é uma forma de suborno de pagar minha 

dívida a para dar benefícios para  terceiros a fim de ajudar na campanha dele de 

uma maneira ilegal, vou estar emitindo notas para um órgão que não é o correto e 

isso além de ser ilegal pode acarretar um prejuízo maior para a organização pelo 

fato de ser descoberto as multas e as penalidades além de fechar a empresa pode 

prender os administradores e o dono da empresa fora a falta de ética em fazer 

contratos dessa maneira, então o ideal é recusar.”  

Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com os resultados obtidos, podemos observar a interpretação dos 

graduandos de administração, percebendo que em grande parte os respondentes 

apresentaram traços de valores éticos, relatando respeito aos direitos de cidadania e 

à integridade moral de suas empresas. Observa-se conduta com falta de ética em 

uma menor parte dos alunos ao relatarem que seriam capazes de aceitar emitir 

notas em nome do ministério da educação para mérito pessoal, como quitação das 

dívidas de suas empresas. 

Para Diskin (2002), o administrador em formação necessita ser orientado: 

para que não caia no que de pior se produz, sendo toda orientação sempre voltada 

para a prática ética, e a luta para se tornarem consumidores seletivos de produtos e 

serviços que lhes são oferecidos, constituindo uma base que orienta e fundamenta 

relações éticas com toda e qualquer pessoa envolvida e/ou afetada por suas ações. 

Em relação aos discentes observados nesta pesquisa, podemos analisar seu 

grau acadêmico aos traçados éticos relatados, observando que discentes com um 

número maior de semestres já cursados relatam respostas mais coesas e com mais 

fundamentos, e discentes iniciantes não demonstram embasamento teórico 

suficiente para seus relatos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Através do estudo foi possível identificar, a partir dos resultados da pesquisa, 

a visão ética dos graduandos matriculados no curso de administração, após essa 
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contextualização teórica, permite-se sintetizar a importância da ética para que as 

pessoas vivam em harmonia na sociedade, e nas empresas não é diferente, todos 

devem agir eticamente para que os objetivos da empresa sejam alcançados sem 

prejudicar os outros.  

Diskin (2002), relatou que professores e dirigentes de ensino dos acadêmicos 

de administração, possuem grande responsabilidade: buscar uma maior reflexão na 

formação dos administradores e colaborar com a manutenção e a criação de uma 

sociedade mais justa, e ética.  

Concluímos que administradores exercem de uma grande responsabilidade 

social, uma vez que os acadêmicos, futuramente deverão tomar decisões que 

poderão prejudicar ou beneficiar inúmeras pessoas. Uma empresa é criada e 

organizada pelos homens e sua existência e direcionamento dependem da atitude 

dos responsáveis dos mesmos, consideramos não haver problema relacionado com 

a obtenção do lucro, se a empresa, comandada por seus administradores, 

posicionar-se de forma ética, não prejudicando a sociedade. 

 

Palavras-chave: Ética; Finanças; Graduandos; Administração. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dados apontam 3% da população brasileira sofrendo de transtorno mental 

severo e persistente, o correspondente a 3,6 milhões de pessoas, sendo que 6% 

apresentam transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas. Destas, 12% necessitam de algum atendimento em saúde mental, seja 

contínuo ou eventual (MIRANDA et al., 2010).  

A reforma psiquiátrica segundo a Lei 10.216, de 06/04/2001, determina que 

pacientes há longo prazo de hospitalização sejam reinseridos em núcleo familiar (de 

origem ou substitutas) para reduzir progressivamente os leitos psiquiátricos, além de 

qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar por meio dos Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG) – e também inclusão nas ações 

de saúde mental na atenção básica e Saúde da Família (MIRANDA et al., 2009).  

Segundo o Projeto Pedagógico do Centro Universitário estudado, a Matriz 

Curricular do Curso de Enfermagem em Saúde Mental, propõe que no 4º semestre 

do curso, tenha 75 horas teóricas e 15 horas em espaços diversificados, totalizando 

90 horas.  

No Plano de Ensino têm-se os seguintes objetivos, para com o aluno, que 

deve ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde; de comunicar-se; 

de tomar decisões; de intervir no processo de trabalho; de trabalhar em equipe e de 

enfrentar situações em constantes mudanças; intervir no processo saúde doença; 

responsabilizando-se pela qualidade da assistência/no cuidado de enfermagem em 

seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, proteção e 

reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência.  

Para o enfermeiro, as dificuldades mais presentes em sua atuação estão 

relacionadas à formação e à necessidade de integração na equipe de profissionais 

(MACEDO et al., 2010). Segundo as Diretrizes Curriculares, a área da saúde requer 

profissionais com competências gerais, que foquem atenção à saúde, tomada de 
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decisões, comunicação, liderança, administração e ao gerenciamento e educação 

permanente (SIQUEIRA-JUNIOR; OTANI, 2011). O estudante é caracterizado pelas 

múltiplas determinações da realidade, um sujeito ativo que pela ação ao mesmo 

tempo se constrói ou se aliena. É o sujeito que busca uma nova determinação em 

termos de conhecimentos, de habilidade e de modo de agir (VILLELA; MAFTUM; 

PAES, 2013). 

Segundo Santos; Soares e Hirata (2013), o enfermeiro é um profissional 

importante para a articulação e a consolidação dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica, necessitando investir em diversas estratégias de mudança e reversão 

do modelo organicista para o qual a enfermagem psiquiátrica foi preparada. Várias 

considerações e vertentes são consideradas necessárias, para o processo de 

trabalho, destacando-se: melhor conhecimento do enfermeiro, prática do 

relacionamento interpessoal e também o ensino de Enfermagem na Saúde Mental. 

O ensino de enfermagem em Saúde Mental procura construir a partir de técnicas 

terapêuticas, o relacionamento terapêutico aluno-paciente, aplicável em qualquer 

relação humana, seja ela pessoal ou profissional, sendo que nesta, poderá estar 

envolvida na área assistencial e administrativa. 

 

OBJETIVO 

 

Buscou-se investigar e avaliar o conhecimento e interesse de atuação dos 

alunos de Enfermagem, em relação a assistência em Saúde Mental. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, de caráter qualitativo e 

quantitativo, realizada com graduandos de Enfermagem de um Centro Universitário, 

localizado no Estado de São Paulo.  

A amostra foi de 75 alunos do curso de Enfermagem, referente a quatro 

diferentes semestres e em ordem cronológica da coleta de dados: 8º semestre, com 

19 participantes; 10º semestre, com 22 participantes, realizadas em novembro de 

2015 (formandos de 2015). Já o 7º semestre, com 12 alunos e 5º semestre, com 22, 

coletadas em março de 2016. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 237 

Utilizou-se um questionário avaliativo, contendo 15 questões. Sendo 13 de 

múltipla escolha, que avaliam o conhecimento específico dos alunos em Saúde 

Mental; foram selecionadas pelas pesquisadoras através de concursos públicos 

oficiais e baseadas no Plano de Ensino do módulo teórico em Saúde Mental, 

apresentado no 4º semestre do curso. Duas outras questões foram elaboradas pelas 

pesquisadoras, uma de múltipla escolha e outra dissertativa, referindo-se ao 

interesse dos acadêmicos em Saúde Mental e análise de feedback sobre o módulo 

cursado.  

Após, assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os 

participantes responderam o questionário aplicado em uma sala de aula. Avaliou-se 

o índice de respostas corretas, referente ao conhecimento sobre a assistência e 

interesse em atuar na área, sendo analisado o ponto de vista do aluno frente ao 

módulo cursado. 

Foram incluídos os alunos do 8º e 10º semestre do ano de 2015 e do 5º e 7º 

semestre do ano de 2016, pois estes já concluíram a disciplina. Os alunos do 1º, 2º, 

3º e 4º semestre, por não terem cursado ou estarem cursando o módulo de Saúde 

Mental, e os ausentes em sala de aula, no momento da aplicação do questionário, 

foram excluídos. 

 

RESULTADOS 

 

Nas 13 questões, os semestres 5º e 7º transitaram entre os níveis de 

conhecimento baixo a médio. Nos conteúdos 1 (Lei que rege a Reforma Psiquiátrica 

no Brasil e o Contexto SUS em Saúde Mental) e 3 (Álcool, Drogas e Ideação 

Suicida), o nível de conhecimento foi baixo. Nos conteúdos 2 (Reabilitação 

Psicossocial, a Regulamentação dos CAPS e nos Programas em Saúde Mental), 4 

(Semiologia Psiquiátrica; o Conhecer da Nomenclatura Técnica e seu Significado), 5 

e 6 (Intervenções em Crises e nas Fases do Relacionamento Terapêutico e seus 

Fenômenos), 12 e 13 (Transtornos Afetivos do Humor, Esquizofrenia e os Distúrbios 

Psicóticos), o nível de conhecimento foi médio. 

Nos resultados apresentados pelo 8º semestre, verificou-se que as respostas 

das 13 questões foram classificadas em nível médio nos conteúdos 1, 2, 3, 5, 6, 12 e 

13. Apenas o conteúdo 4 classificou-se em nível alto de conhecimento. No 10º 

semestre, os resultados revelaram que o conhecimento, nos conteúdos 1 e 3, era de 
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nível médio. Nos conteúdos 2, 4, 5, 6, 12 e 13, o conhecimento foi classificado de 

nível alto. 

O fato é que o 5º semestre cursou o módulo de Saúde Mental “recentemente”, 

esperando-se nível alto de conhecimento, em relação aos conteúdos, o que não 

ocorreu. O mesmo aconteceu com o 7º semestre, apesar dos alunos terem cursado 

o módulo há um ano atrás. Com relação ao 8º semestre, tendo cursado o módulo há 

um ano e meio atrás, percebeu-se somente nível alto de conhecimento, em um dos 

conteúdos. Quanto ao 10º semestre, notou-se nível alto de conhecimento em 6 

conteúdos, sendo que haviam cursado o módulo teórico há dois anos e meio atrás e 

o Estágio Supervisionado em Saúde Mental, há seis meses atrás. Foram 

classificados em nível médio o conteúdo 1, provavelmente por ser um assunto mais 

teórico o qual foi apresentado aos mesmos há um ano e meio atrás e o conteúdo 3, 

por não terem vivenciado diretamente, pois o Estágio Supervisionado em Saúde 

Mental, foi em CAPS II Adulto, onde não se encontram usuários sofrendo desses 

atos, sendo eles, encaminhados para o CAPS Álcool e Drogas (CAPS AD). 

No ensino em Saúde Mental, conforme diversos pesquisadores, há 

necessidade de mudanças, para melhorar a prática da assistência de enfermagem. 

A Saúde Mental é um conteúdo considerado pouco necessário, com relação às 

atividades teóricas-práticas desenvolvidas em serviços de Saúde Mental, 

promovendo assim, mesmo que de forma indireta um cuidado de baixa qualidade. 

Isto pode prejudicar a escolha e o interesse dos graduandos pela área de Saúde 

Mental como campo de trabalho, conforme verificado em estudos internacionais 

(SANTOS; SOARES; HIRATA, 2013). Notou-se que todos os semestres 

participantes tiveram o maior índice assinalado na alternativa A, da questão 14, 

relatando a seguinte afirmação: “Não quero trabalhar com saúde mental”. Obtendo 

no 5º semestre, 59%; no 7º semestre, 58%; 8º semestre, com 42%; e no 10º 

semestre, 41%. 

Na mesma questão citada anteriormente, a alternativa C, que relata a 

seguinte afirmação: “Trabalharia com Saúde Mental, pois gosto desta área”, teve 

índice médio de sinaladas nesta alternativa. Avaliando-se que o 5º semestre teve 

18%, o 7º semestre, 17%; o 8º semestre, 26% e no 10º semestre, 36%. Ficando em 

segundo lugar, comparado o maior percentual da alternativa A escolhida por todos 

os semestres. 
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Observou-se que 50% dos graduandos de todos os semestres, não têm 

interesse em atuar na área de Saúde Mental. Percebeu-se que 20% dos alunos 

assinalaram a alternativa B; 25% a letra C e apenas 5% dos graduandos a letra D. 

Porém, esse resultado é um tanto quanto preocupante, pois se sabe que a Saúde 

Mental é uma área que sofre muitos preconceitos e aversões, provindas muitas 

vezes dos próprios profissionais da saúde e também da população, deixando assim, 

certa deficiência no funcionamento dos serviços especializados em psiquiatria, 

atrapalhando a reinserção social do usuário e causando ainda mais escassez de 

funcionários atuantes nesta área.  

Essa imagem negativa da pessoa com transtorno mental deve ser mudada, 

pois passa a ser um bloqueio social, colocado ou transmitido aos alunos, podendo 

levá-los a querer distância desses pacientes, porém, é dever e responsabilidade do 

professor desvendar e explicar as reais atitudes dessas pessoas com tais 

transtornos, e mostrar que esses usuários também precisam de assistência, tanto 

quanto qualquer portador de doença fisiológica. Pode-se afirmar que a maioria dos 

alunos, não tem interesse em atuar na área de Saúde Mental, após estarem 

formados. A Saúde Mental ainda encontra-se sendo a última escolha dos 

profissionais da enfermagem, deixando, essa área da saúde, continuar a pedir 

“socorro” por falta de profissionais qualificados a cuidar dos portadores de transtorno 

mental.  

Ainda a questão 15 apontou que 55% dos graduandos, relatam que o 

conteúdo e a forma de apresentação do módulo em Saúde Mental foram 

insatisfatórios, por escassez no conteúdo. Em contraponto, 28% dos graduandos 

relataram que o conteúdo foi bem ministrado e os outros 13%, não responderam a 

essa questão.  

Na resposta descritiva da questão 15 surgiram relatos e sugestões dos 

graduandos, referentes aos pontos negativos do módulo, mencionando o que pode 

ser feito, mudado ou acrescentado. Na sequência, são apresentados diálogos dos 

alunos extraídos das respostas descritas na questão 15, a qual retrata a seguinte 

pergunta: “Explique como foi sua visão e seu aprendizado no módulo de Saúde 

Mental apresentado no 4º semestre do Curso de Enfermagem. O que tem a dizer 

sobre o conteúdo e a forma de apresentação do módulo? Ha necessidade de 

mudanças? Justifique”. 
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Os diálogos foram classificados e numerados abaixo, da seguinte forma: 

Graduandos do 5º semestre= G5[1, 2, 3 ou 4]; Graduandos do 7º semestre= G7[1...]; 

Graduandos do 8º semestre= G8[1...] e Graduandos do 10º semestre= G10[1...].  

“Meu aprendizado foi muito superficial, acredito que depois que realizei esse 

questionário, vi que não sei nada. O conteúdo foi muito vago. ” (G5[1]). “De acordo 

com este questionário, percebo que muitos detalhes não foram discutidos em sala 

de aula. Sinceramente a matéria de Saúde Mental no 4º semestre, não foi passada 

de forma didática. “ (G5[2]). “Um tanto desorganizado, tive um aprendizado a um 

nível médio talvez, sei que todo o conteúdo foi passado, mas de uma maneira de 

difícil absorção. ” (G5[3]). “Uma matéria interessante, porém, o conhecimento se 

mostrou um pouco superficial. ” (G7[1]). “Achei a matéria um pouco confusa. “ 

(G7[2]).  

A partir das falas descritas acima, observa-se que os conteúdos apresentados 

do módulo de Saúde Mental, não agregaram conhecimento satisfatório aos alunos, 

podendo não ter despertado o interesse dos mesmos pela área. 

 

CONCLUSÕES 

 

A maioria dos estudantes tem conhecimento teórico de nível médio e não 

querem trabalhar com Saúde Mental. Relataram que o módulo de Saúde Mental, 

ministrado no 4º semestre do curso, não alcançou um potencial desejável e não 

contribuiu em suas ciências. 

Dentre as mudanças propostas que, ao ponto de vista dos estudantes, irão 

melhorar a ministração do módulo de Saúde Mental, encontram-se: melhorar a 

dinâmica da aula, proporcionar visitas em serviços variados de Saúde Mental, para 

que possam ter mais contato com as pessoas em transtorno mental e ficarem mais 

familiarizados com estes serviços; conceituar e explicar mais claramente sobre as 

doenças psíquicas, ensinando intervenções terapêuticas mais adequadas para cada 

caso apresentado. Os alunos acreditam que melhorando assim a apresentação do 

módulo de Saúde Mental, consequentemente elevar-se-ão o conhecimento e 

interesse deles em tal área da saúde. 

 

Palavras-chave: Conhecimento; Assistência em Saúde; Saúde Mental; 

Enfermagem Psiquiátrica. 
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REDUÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

 

A cesárea é uma intervenção cirúrgica, originalmente concebida para reduzir 

o risco de complicações maternas ou fetais durante a gravidez e o trabalho de parto 

(PATAH; MALIK, 2011). Segundo a literatura o primeiro parto cesáreo ocorreu em 

1500, em uma pequena cidade suíça chamada Sigershaufen, foi realizado por Jacob 

Nufer, em sua própria esposa. Somente no século XVIII é que esse tipo de parto se 

tornou uma prática obstétrica, era feito somente em casos muito especiais, pois a 

incidência de morte materna era muito alta (MORAES, 2015). 

O cuidado prestado à mulher durante a maternidade sofreu modificações 

significativas, principalmente a partir da segunda metade do século XX, quando o 

parto passou a ser um evento hospitalar e cirúrgico (LEAO et al., 2013). 

O medo do parto pode interferir na comunicação da mulher com os 

profissionais de saúde, a falha na comunicação pode levar a atrasos em 

intervenções obstétricas e prolongar o trabalho de parto, portanto, são vários os 

fatores que podem interferir na opção pela via de parto (BENUTE et al., 2013).  

Durante o pré-natal devem ser incluídas informações sobre as indicações, os 

procedimentos envolvidos, os riscos e benefícios associados, implicações para 

futuras gestações e partos após uma cesariana. Depois de fornecer as informações 

baseadas em evidências, deve-se requerer o consentimento da paciente, 

respeitando a dignidade, cultura e privacidade da gestante, levando em 

consideração sua situação clínica (SOUZA; AMORIM; PORTO, 2010).  

A cesariana como forma de terminar a gravidez, mesmo em situações em que 

não existe risco materno ou fetal, é mais frequente em mulheres de melhor condição 

econômica, tendo sido associada ao que seria um bom padrão de atendimento, uma 

das razões apontadas para o aumento das cesarianas, tanto no Brasil como em 

outros países (DOMINGUES et al., 2014).  

O Brasil é um dos países com maior proporção de parto cesárea, esse 

número tem crescido rapidamente. De acordo com o departamento de informática do 
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Sistema Único de Saúde (SUS) - DATASUS, a proporção de cesárea no Brasil 

aumentou de 37,8% em 2000 para 43,2% em 2005 e 52,2% em 2010 

(CHIAVEGATTO, 2013).   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendar taxas de no máximo 

15%, vem se observando, desde o início da década de 70, uma tendência mundial 

para aumento deste tipo de parto (CARNIEL; ZANOLLI; MORCILLO, 2007). 

A elevada incidência de cesárea no mundo vem tornando-se um grave 

problema de saúde pública e obstétrico. As consequências deste cenário podem ser 

graves, levando a maiores chances de a mulher desenvolver infecção puerperal, 

risco de mortalidade e morbidade materna, e de prematuridade e mortalidade 

neonatal, o que gera elevação de gastos para o sistema de saúde (BITTENCOURT; 

VIEIRA; ALMEIDA, 2013).  

Para Haddad e Cecatti (2011), o parto cesáreo tem indicação precisa de 

realização, quando a evolução do trabalho de parto coloca mãe e/ou feto, sob risco 

iminente ou presumido de morte ou morbidade grave. 

Em conjunto com a OMS o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar (ANS), tem tomado medidas para reduzir o índice de partos 

cesáreas no Brasil, um deles é o uso do partograma, que consiste na representação 

gráfica do trabalho de parto, e pode ser considerado um excelente recurso visual 

para analisar a dilatação cervical e a descida da apresentação em relação ao tempo. 

É um instrumento de comunicação, que facilita tomar conhecimento imediato da 

evolução do trabalho de parto, com o exame de apenas um impresso, pois nele 

devem estar registrados, os batimentos cardiofetais, as dinâmicas uterinas, os 

fármacos usados (ROCHA, 2009). 

 

OBJETIVO 

 

Descrever as indicações de parto cesárea em um hospital do Estado de São 

Paulo, com política de redução do mesmo no período de julho de 2013 a julho de 

2015, Objetivos Específicos: relatar os dados de mulheres que fizeram parto 

cesárea, descrever as indicações de parto cesárea e analisar o preenchimento do 

partograma nesse hospital. Para garantir o anonimato, os pesquisadores anexam 

um termo de compromisso de sigilo sobre a identificação dos participantes da 

pesquisa. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, exploratória e documental. Com 

objetivo de descrever a taxa de cesárea e suas indicações. A busca de dados foi 

realizada em um hospital geral localizado no município de Itapecerica da Serra, 

integrante da região conhecida como grande São Paulo. A população analisada 

foram os partos cesáreas realizados no período entre julho de 2013 e julho de 2015, 

composta de 1153 prontuários. Optou-se por trabalhar com a população, sem 

cálculo amostral. Foi utilizada uma planilha (Apêndice 1), elaborada pelas 

pesquisadoras, contendo seis questões que abordam: idade, paridade, idade 

gestacional, indicações do parto cesárea, presença de trabalho de parto, registro no 

partograma. Não existem instrumentos validados para esse tipo de pesquisa 

descritiva, sendo a planilha elaborada com base nas necessidades indicadas no 

objetivo da pesquisa. As informações foram coletadas no prontuário eletrônico.  

O projeto de pesquisa foi submetido a pré análise do comitê científico do 

Hospital, sendo autorizado o cadastro do projeto na Plataforma Brasil. O projeto foi 

analisado pelo CEP do UNASP e CEP do Instituto de Ensino e Pesquisa Armenio 

Crestana (IEPAC), pertencente a Organização de Serviço Social que administra o 

hospital. A coleta de dados foi iniciada após aprovação do dois Comitês de Ética em 

Pesquisa. (Nº 1,572,723). Para garantir o anonimato, os pesquisadores anexam um 

termo de compromisso de sigilo sobre a identificação dos participantes da pesquisa. 

Os dados foram coletados em plataforma eletrônica (TAZI), no Núcleo de Ensino e 

Pesquisa, acompanhados por representantes da instituição, na qual nos orientaram 

como funcionava o sistema eletrônico, com o uso uma senha, que nos permitia ao 

acesso aos prontuários eletrônicos, as mesmas nos forneciam, os livros de partos 

cesárea, que ficavam no centro cirúrgico da instituição. 

 

RESULTADO 

 

No presente estudo, as maiores porcentagens de indicação do parto cesárea 

foram: sofrimento fetal agudo com 23,07% (n= 266), iteratividade atingindo os 

14,65% (n= 169), síndrome hipertensiva na gestação com 14,48% (n= 167), (RPMO) 

rotura prematura das membranas ovulares 11,45% (n= 136), presença de mecônio 
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10,32% (n=119), pós-datismo 9,63% (n= 111), oligoamnio 9,54% (n= 110), distócia 

9,11% (n= 101), pélvico 8,76% (n= 101) (Tabela 2). 

Há vários tipos de indicações para parto cesárea, pois pelo risco de levar ao 

óbito materno e fetal, sendo assim, as principais indicações registradas pelos 

obstetras foram a desproporção céfalo-pélvica, a hipertensão arterial, as distocias e 

a amniorexe, sem diferenças entre as duas unidades, com exceção das indicações 

"cesariana anterior" e "distocias". Deve-se ressaltar, entretanto, que em 37% dos 

partos cesáreos na Unidade 1 e em 8,7% na Unidade 2, não havia no prontuário 

qualquer indicação para essa via de parto (DIAS et al., 2008).  

A via de parto nas gestantes com fetos em apresentação pélvica ainda 

permanece incerta. Em alguns países, a frequência de cesarianas por apresentação 

pélvica pode chegar a 80%, fato justificado porque o parto pélvico pode se associar 

ao aumento da morbimortalidade neonatal (DIAS et al., 2008).  

 Se o diagnóstico da apresentação transversa cômica for feito ainda no pré-

natal, a causa da apresentação anômala pode ser investigada. Caso não seja 

encontrada uma causa determinante, o parto vaginal pode ser tentado mediante 

uma versão externa na 37ª semana, semelhante à apresentação pélvica. Diante do 

insucesso da versão, a cesariana está indicada, uma vez deflagrado o trabalho de 

parto. Não se recomenda a cesariana eletiva, por aumento da morbidade perinatal 

(AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010).  

Em relação à indicação do tipo de parto, mostra-se que na cesárea a iterativa 

(26,7%), distocias (22,4%) e o sofrimento fetal (18,2%), predominaram nas 

indicações de cesarianas, enquanto que no HA as duas primeiras indicações foram 

superiores (36%), porém o sofrimento fetal foi bem inferior (2%) (FABRI et al., 2002). 

Em 25 (69%) casos a cesariana foi eletiva, principalmente por estado fetal 

não tranquilizador, patologia da gravidez, condição fetal, cesariana prévia e 

patologia materna. Nas grávidas com 36 semanas de gestação (n=5) procedeu-se a 

indução do trabalho de parto no contexto de pré-eclampsia, diabetes 

descompensada e elevação das transaminases hepáticas (ALMEIDA et al., 2014). 

Há vários tipos de indicações para parto cesárea, pois pelo risco de levar ao 

óbito materno e fetal, sendo assim, as principais indicações registradas pelos 

obstetras foram a desproporção céfalo-pélvica, a hipertensão arterial, as distocias e 

a amniorexe, sem diferenças entre as duas unidades, com exceção das indicações 

"cesariana anterior" e "distocias". Deve-se ressaltar, entretanto, que em 37% dos 
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partos cesáreos na Unidade 1 e em 8,7% na Unidade 2, não havia no prontuário 

qualquer indicação para essa via de parto (DIAS et al., 2008).  

A via de parto nas gestantes com fetos em apresentação pélvica ainda 

permanece incerta. Em alguns países, a frequência de cesarianas por apresentação 

pélvica pode chegar a 80%, fato justificado porque o parto pélvico pode se associar 

ao aumento da morbimortalidade neonatal (DIAS et al., 2008).  

 Se o diagnóstico da apresentação transversa cômica for feito ainda no pré-

natal, a causa da apresentação anômala pode ser investigada. Caso não seja 

encontrada uma causa determinante, o parto vaginal pode ser tentado mediante 

uma versão externa na 37ª semana, semelhante à apresentação pélvica. Diante do 

insucesso da versão, a cesariana está indicada, uma vez deflagrado o trabalho de 

parto. Não se recomenda a cesariana eletiva, por aumento da morbidade perinatal 

(AMORIM; SOUZA; PORTO, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisamos todas as indicações do parto cesáreas e pudemos concluir que as 

indicações que tiveram mais relevância, distocia, iteratividade, mecônio, oligoamnio, 

pélvico, pós-data, RPMO, síndrome hipertensiva especifica na gestação e sofrimento 

fetal, com isso concluímos que há um índice muito grande com relação as 

indicações do parto cesárea que precisa ainda ser estudada. O hospital é centro de 

referência para gestações de alto risco na região, talvez por isso as taxas ainda 

sejam elevadas. 

 

Palavras-chave: Indicações; Cesáreas; Partograma; Gestação 
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INTERVENÇÕES DA ENFERMAGEM EM SAÚDE BUCAL: A IMPORTÂNCIA DOS 
CUIDADOS BUCAL PARA CADA FAIXA ETÁRIA 

 
Érik dos Santos de Andrade; Thallison dos Santos Baroni; Camila Gomes da Silva; 
Alynne Padilha Rodrigues; Rodolfo Alves Barbosa de Oliveira; Elisabete Venturini 

Talizin. 
 

Email: erik.andrade@outlook.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Diretamente ligada à saúde geral, a saúde bucal tem influência predominante 

na qualidade de vida das pessoas, desde o ponto de vista estético e problemas que 

acarretam diminuição da nutrição, até o impacto causado por desconforto ou dor. 

Para Pertesen (2003), todos os indivíduos devem dispor de uma condição de saúde 

bucal que lhes permita falar, mastigar, reconhecer o sabor dos alimentos, sorrir, viver 

livre de dor e desconforto, e se relacionar com outras pessoas sem constrangimento. 

A saúde bucal contribui para a saúde geral sendo um elemento essencial para 

qualidade de vida (TESCH; OLIVEIRA; LEÃO, 2007).  

Na perspectiva de Cortez et al. (2010), a sabedoria da população e a da 

equipe de enfermagem não são opostas e devem integrar-se. Esta integração reflete 

na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, fortalece o vínculo do profissional 

com os indivíduos e permite a população participar das ações educativas. 

Existem vários fatores problemáticos que afetam a saúde dos indivíduos, 

como as condições ambientais e de vida, tradições, crenças e culturas (PERTESEN, 

2003). Segundo Souza (1982), a saúde bucal não pode estar desarticulada das 

condições socioeconômicas e culturais.  

Como profissionais de saúde devem-se criar estratégias na área da educação 

em saúde, contribuindo com o bem-estar da população, através de troca de 

experiências sobre como promover a saúde e modos de prevenir as doenças. 

 

OBJETIVO 

 

Descrever a importância da saúde bucal em diversas faixas etárias (criança, 

adolescente, gestante, adulto e idoso) e identificar o papel do profissional de 

enfermagem no processo de promoção da saúde bucal. 
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METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica. Utilizaram-se as 

bases eletrônicas da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Lilacs e Scielo, adotando o 

período entre 2005 e 2016 e em documentos oficiais. Foram utilizados os descritores 

de acordo com as nomenclaturas do DECS: saúde bucal, serviços de saúde bucal, 

diagnóstico bucal, educação em saúde bucal.  

Foram adotados como critérios de inclusão: livre acesso ao público, ser 

artigos científicos, dissertações ou tese. Foram excluídos artigos em línguas 

diferentes ao português e que tratavam de revisões de literatura. 

Após a leitura dos resumos selecionou-se os artigos que seguiam os critérios 

de elegibilidade, obtendo-os na íntegra, totalizando treze. 

 

RESULTADO 

 

A inclusão da Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família (ESF) se deu 

somente em 2000, o que tem sido visto como possibilidade de romper com os 

antigos modelos assistenciais articulando as propostas da vigilância à saúde, 

baseando-se na integralidade e também na busca ativa de famílias, consideradas o 

núcleo social primário para esse nível de atenção (FONSECA; NEHMY; MOTA, 

2015).  

Contudo, foi apenas no ano de 2004 que o Ministério da Saúde criou as 

Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal. Estas normas servem para nortear a 

atenção do Sistema Único de Saúde (SUS) para a atenção a saúde bucal de seus 

usuários. 

Segundo Meyer e Saintrain (2013), em estudo realizado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2004 com dados de 188 países sobre o valor médio do 

número de dentes cariados, perdidos e obturados aos 12 anos foi de 1,6, sendo nas 

Américas a média de 2,8, enquanto na Europa ficou em 1,6. Na América do Sul, 

somente a Venezuela apresentou média semelhante à brasileira (2,1). Nos demais 

países, as médias apresentaram-se mais altas, como na Argentina (3,4), Bolívia 

(4,7), Colômbia (2,3), Paraguai (2,8) e Peru (3,7). Os dados da pesquisa mostraram 

que o Brasil tem apresentado bons índices diante dos problemas relacionados à 

cárie dentária. Uma hipótese para esta melhora, pode estar na educação em saúde. 
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 A promoção de saúde bucal está inserida num conceito amplo de saúde que 

transcende a dimensão meramente técnica do setor odontológico, integrando a 

saúde bucal às demais práticas de saúde coletiva. Significa a construção de políticas 

públicas saudáveis, o desenvolvimento de estratégias direcionadas a todas as 

pessoas da comunidade, como políticas que gerem oportunidades de acesso à água 

tratada, incentive a fluoretação das águas, o uso de dentifrício fluoretado e 

assegurem a disponibilidade de cuidados odontológicos básicos apropriados. 

(BRASIL, 2004). 

Segundo o Ministério da Saúde (2004), assuntos como fluoretação das águas, 

que se entende como que o acesso à água tratada e fluoretada para as condições 

de saúde da população, estão sendo analisados e aplicados.  

Outro avanço ocorrido foi a disponibilização de serviços como implantes 

dentários e aparelhos odontológicos em casos essenciais de intervenção (BRASIL, 

2010). 

Conforme o Ministério da Saúde (2004), com o objetivo de superar o modelo 

biomédico de atenção às doenças propõem-se duas formas de inserção transversal 

da saúde bucal nos diferentes programas integrais de saúde: 1) por linhas de 

cuidado; e, 2) por condição de vida. Sendo assim, as ações de saúde, podem ser 

tratadas de forma diferente em relação a determinados casos e idades. 

 

Saúde bucal e o cuidado a gestante 

Embora a gestação por si só não seja responsável pelo aparecimento da cárie 

dentária, doença periodontal e outras manifestações bucais, faz se necessário o 

acompanhamento odontológico no pré-natal com vistas à identificação de riscos à 

saúde bucal, à necessidade do tratamento curativo e à realização de ações de 

natureza educativo-preventivas (REIS et al., 2010).  

Segundo Mattos e Davoglio (2015), a concepção da gestante sobre saúde 

bucal configura um quadro de falta de informação em relação a cuidados durante a 

gravidez, à procura por assistência odontológica e a alterações fisiológicas ou 

patológicas relacionadas à saúde bucal durante a gestação. 

As ações de saúde bucal, e em especial a educação em saúde, deverão ser 

incluídas transversalmente no Programa de Atenção à Saúde da Mulher, em 

especial o grupo de gestantes, conforme recomendado pelas atuais Diretrizes da 

Política Nacional de Saúde Bucal (REIS et al., 2010). Tendo em vista que hoje a 
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consulta de pré-natal foca nas prevenções básicas do bebê e da mãe, e não no 

cuidado multidisciplinar. 

Ainda hoje, o conhecimento dos médicos obstetras a respeito da saúde bucal 

da gestante e suas implicações para o bebê carecem de fundamentação científica e 

demonstra a falta de interdisciplinaridade entre Medicina e Odontologia (FELDEN et 

al., 2005).  

Além disso, é muito frequente a aceitação de informações deturpadas por 

crenças e mitos (MATOS, 2015) e algumas orientações ou condutas sem base 

científica, como a suplementação de flúor pré-natal, constituem-se em prática 

comum pelo médico obstetra (FELDENS et al., 2005). Essas crenças, costumes e 

atitudes interferem no cuidado e na saúde da paciente, podendo até coloca-la em 

risco.  

É por isso que a partir do trabalho de educação em saúde, desenvolvido pelos 

profissionais de saúde no pré-natal, a gestante poderá atuar como agente 

multiplicador de informações preventivas e de promoção da saúde bucal. Segundo 

Reis et al. (2010) a educação em saúde é uma estratégia da promoção da saúde 

bucal em gestantes.  

 

Saúde bucal em crianças e adolescentes 

Os hábitos e conhecimento dos pais sobre saúde bucal parecem influenciar o 

estado da mesma de seus filhos (CASTILHO et al., 2013). Os pais exercem grande 

influência com relação a saúde bucal de seus filhos. Pais que não tem uma higiene 

oral adequada acabam os influenciando a também não ter. Crianças sem cuidados 

com a escovação, estão mais propensas a desenvolver cáries dentárias. Este 

problema vem se tornando mais comum em famílias com baixa condição 

socioeconômica.  

Segundo Castilho et al. (2013), crianças com pais em situação profissional 

melhor, mostraram ter uma baixa experiência com cáries dentárias, enquanto 

crianças em que os pais têm uma renda mais baixa, demonstraram ter certa 

precariedade em sua saúde dentária. Para que haja uma melhoria nessa situação, é 

necessária a orientação de pais e filhos sobre as formas de prevenção e, 

consequentemente colaborando para a não intervenção cirúrgica na vida adulta. 

Levando em consideração apenas o estado de São Paulo, entre os anos de 

2002 e 2010 houve um aumento significativo no número de crianças e adolescentes 
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livres de cáries: em 2002, 32,9% das crianças de 12 anos e 9,6% dos adolescentes 

eram livres de cárie. Em 2010 essa porcentagem era de 53,0% e 29,1%, 

respectivamente, um aumento de aproximadamente 161% e 303% no grupo livre de 

cáries (SOUZA et al., 2013). Estes resultados, em sua maioria, foram graças às 

ações do programa Brasil Sorridente, que de acordo com Ministério da Saúde 

(2013), teve como objetivo a reorganização da atenção primária em saúde bucal, a 

ampliação e qualificação da atenção especializada. 

 

Saúde do idoso e os cuidados bucais  

A população idosa, composta por pessoas com mais de 60 anos de idade, 

compõe atualmente o segmento populacional que mais cresce em termos 

proporcionais do Brasil.  

Acompanhado a esse crescimento, estão os problemas envolvendo a saúde 

bucal das pessoas. A prevalência de doença periodontal aumenta com o decorrer da 

idade e tem sido vista, por alguns autores, como a principal causa do edentulismo, 

resultando num grande número de pessoas necessitando de próteses (SIMÕES; 

CARVALHO, 2011).  

De acordo com Ministério da Saúde (2004), a assistência odontológica pública 

no Brasil tem-se restringido quase que completamente aos serviços básicos e com 

grande demanda reprimida. Pode-se inferir que isto compromete a vida dos idosos, 

tanto na área estética, nutrição e qualidade de vida. 

 

CONCLUSÃO 

 

A inclusão da saúde bucal como ação para a Estratégia de saúde da Família 

(ESF) incorporou os cuidados bucais ao bem-estar dos usuários. Fez-se assim 

necessária a criação de estratégias de promoção da saúde e a equipe de saúde 

tornou-se responsável por oferecer serviços de atendimentos bucais de qualidade.  

Ainda que o Brasil apresente índices razoáveis comparados aos níveis de 

saúde bucal mundial, se observa que os serviços disponíveis estão voltados apenas 

para um pequeno público etário, especialmente às crianças e a serviços básicos.  

É indispensável à percepção dos profissionais de saúde no contexto social de 

suas ações, tornando este cuidado um assunto de saúde pública e de 

responsabilidade não mais apenas do profissional de odontologia, senão da equipe 
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multiprofissional. Depreende-se, que há necessidade da ação do enfermeiro frente à 

abordagem aos indivíduos, família e comunidade, para atuar na educação em saúde 

como um todo, incluindo a área bucal. 

 

Palavras-chave: Saúde Bucal; Educação em Saúde; Serviços de Saúde Bucal. 
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O COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE JOVENS UNIVERSITÁRIOS. 
 

Diane Barreto; Ane Sulivan; lara Santana; Dhelly Prates; Regina Peixoto; Eunice 
Barros Ferreira Bertoso. 

 
Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças ocorridas nas últimas décadas têm alterado o perfil das 

doenças sexualmente transmissíveis (DST), transformando seu controle em um 

problema de saúde pública, não apenas por sua alta incidência e prevalência, mas 

por suas consequências, como as complicações psicossociais e econômicas, pois 

acometem a grande parcela da sociedade em idade produtiva e reprodutiva, os 

jovens iniciam a sua vida sexual cada vez mais cedo. Por esse motivo que estudos 

na área dos comportamentos sexuais têm sido considerados prioritários. Para um 

universitário bem orientado, principalmente, quando a iniciação sexual acontece com 

um parceiro da mesma idade, isso não traz grandes problemas, mas sem a 

orientação necessária, a sexualidade precoce pode causar prejuízos físicos e 

emocionais, além de aumentar os riscos de doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs) e de uma gravidez indesejada. Por esse motivo, são consideradas 

doenças.de alta transcendência, ou seja, tem alta morbimortalidade, impacto 

psicológico e trazem perdas do ponto de vista econômico. As doenças transmitidas 

pelo contato sexual estão atualmente entre as cinco principais causas da demanda 

por serviços de saúde e podem provocar, em curto prazo, dor e sofrimento (TECH; 

MELONI, 2007). 

Ao negligenciarem a prática da contracepção e de prevenção às doenças, 

podem trazer graves consequências, que prejudicam a saúde reprodutiva, entre as 

complicações, podem ocorre à disfunção sexual, infertilidade, abortamento 

espontâneo, malformação congênita, nascimento de bebês prematuros e a morte, 

caso não sejam adequadamente tratadas. Nem sempre, os profissionais da área da 

saúde estão aptos para orientar e investigar as queixas relacionadas à sexualidade 

e fornecer informações, elas são consideradas insatisfatórias pelos sujeitos, 

podendo influenciar negativamente na sua vida sexual, o que aumenta a importância 

da educação sexual para esse grupo. Em especial para os estudantes da área da 

saúde, que deverão tratar do tema com seus futuros pacientes. Estudos recentes 
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têm investigado a prática do sexo seguro entre universitários, sendo mais raros os 

que estudam. 

Informações sobre sexualidade. Em 1998, Jablonski investigou o nível de 

informação sobre sexualidade e saúde reprodutiva de universitários de diversos 

cursos, sendo esse um dos poucos estudos realizados no País sobre esse tema. O 

autor encontrou níveis de informações muito aquém do esperado 

 Para estudantes de nível superior e certo descaso, com as DST em parte da 

população estudada, tendo observado ainda diferenças entre homens e mulheres 

para alguns dos temas abordados na investigação (CRISTINA; ABREL, 2007). 

Qual o comportamento sexual entre jovens universitários? 

O desenvolvimento deste projeto de pesquisa surgiu pelo interesse dos 

pesquisadores de identificar qual o conhecimento sexual entre jovens universitários. 

A necessidade de esclarecimento de como se configura a pratica destes 

universitários em relação sexualidade e identificar fatores de risco associados ao 

comportamento sexual de universitários. 

O estudo permitirá um maior esclarecimento sobre o comportamento sexual 

entre jovens universitários, podendo ser identificados fatores relevantes onde podem 

haver intervenções com base nos resultados. 

 

OBJETIVO 

 

 Identificar o comportamento sexual entre jovens universitários. 

 Analisar comportamentos e atitudes sexuais dos jovens universitários. 

 Identificar fatores de risco associados ao comportamento sexual de 

universitários. 

 

METODOLOGIA 

 

O método para a pesquisa do tipo quantitativa, descritiva. Adotando a 

utilização de questionários. Propõem-se a realização dessa pesquisa na 

universidade adventista de são Paulo UNASP, com a turma do 2º semestre de 

Educação Física.  

A população alvo foram universitários do 2º semestre do curso de Educação 

Física da universidade adventista de são Paulo UNASP. 
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Os critérios de inclusão serão apenas estudantes do segundo semestre do 

curso de Educação Física do UNASP, e os critérios de exclusão serão universitários 

que se recusam a participar da pesquisa. 

Foi utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário de 8 

questões, sendo 7 questões fechadas e 1 aberta. 

O procedimento para coleta de dados será em forma de abordagem na sala 

de aula, sendo explicado o objetivo do trabalho, sendo informado de todo o 

procedimento a ser realizado, e que o participante é livre de querer ou não participar, 

garantindo que toda informação obtida será mantida em sigilo.  

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa o colaborador será solicitado a 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, sendo 

notificado que uma cópia será para si e outra para os pesquisadores. A participação 

será, portanto, voluntária mediante a aceitação do convite feito pelos pesquisadores, 

podendo haver desistências em qualquer momento do procedimento sem qualquer 

prejuízo para o participante ou pesquisadores.   

A análise dos dados será realizada através da organização da frequência de 

respostas absolutas e relativas coletadas, apresentadas em forma de tabela. 

 

RESULTADO 

 

A sexualidade na adolescência e entre jovens adultos é um assunto que 

preocupa profissionais de saúde, pois os riscos envolvidos na gravidez precoce ou 

indesejada e na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, tais como a 

AIDS, são consideráveis. Como não se conhece em detalhes as características da 

sexualidade entre os jovens, muitos problemas ainda existem em relação a uma 

efetiva educação sexual, incluindo programas institucionais ou orientações 

familiares, em países industrializados como os Estados Unidos, Canadá ou Suécia 

ou países em desenvolvimento como o Brasil (DIAS; GOMES, 2000) e Peru 

(CHIRINOS et al., 2000). 

Entre os problemas identificados, pesquisas revelam que nem sempre o 

jovem recebe o apoio necessário e adequado para esclarecer dúvidas que surgem 

nesse período da vida (DIAS; GOMES, 2000). 

É importante pontuar que os dados observados neste estudo são 

provenientes de uma população específica, que se constituiu de universitários 
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adolescentes e, principalmente, adultos jovens de ambos os sexos, estudantes do 

UNASP que estavam em sala de aula no momento da aplicação do questionário. 

Procurou-se estudar o comportamento sexual dos entrevistados.  

É importante atentarmos para o fato de que os temas relacionados à 

sexualidade apresentam maior dificuldade e preconceito para serem abordados e 

dentro deste aspecto, serem respondidos com veracidade, principalmente quando se 

trata de orientação e violência/abuso sexual. Pontua-se que trabalhar com esta 

temática pode apresentar diversas dificuldades, tanto por parte dos pesquisadores 

(mesmo treinados) quanto por pesquisados. 

Em uma turma de 38 alunos do curso de Educação Física do 2º semestre 

selecionada do período da noite apenas 25 estudantes universitários participaram da 

pesquisa e todos foram incluídos nas análises. Dos 25 estudantes incluídos na 

análise, 16 eram do sexo masculino, e 9 do sexo feminino. A média de idade dos 

entrevistados foi de 17 a 27 anos para o sexo feminino e de 18 a 28 anos para o 

sexo masculino. 

Através dos resultados obtidos concluiu-se que o início das atividades sexuais 

foi precoce entre as mulheres, com idade entre 7 e 14 anos. Em relação ao primeiro 

parceiro da relação sexual a maioria dos homens afirmaram que a namorada foi a 

parceira da iniciação sexual, e entre as mulheres apenas 4 delas iniciaram relações 

sexuais com o namorado, o restante eram ficantes, amigos ou desconhecidos. 

No que se diz respeito a frequência das relações sexuais, os homens 

afirmaram que fazem sexo mais de uma vez por semana, totalizando seis homens, 

quanto as mulheres, cinco afirmaram fazer mais de uma vez por semana, e 12 

homens afirmaram estar satisfeito com a frequência das relações sexuais, enquanto 

outros 3 não estavam; entre as mulheres 7 dizem estar satisfeitas. Através dos 

dados coletados foi notável que o número de parceiros em um período de 12 meses 

é considerado maior entre os homens que corresponde a mais de 9 parceiros dentro 

desse período. 

A masturbação é pouco praticada entre os jovens, totalizando apenas uma 

pessoa do sexo masculino que mantem essa pratica constante, e 4 pessoas de 

ambos os sexos que realizam as vezes. Quanto ao uso de preservativos, 14 homens 

afirmaram usar, e apenas 5 mulheres fazem uso do mesmo; sendo um resultado 

considerado relevante, onde as mulheres que são as mais susceptíveis a contrair 

doenças sexualmente transmissíveis são as que menos fazem uso do preservativo. 
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Os dados da presente pesquisa indicaram algumas semelhanças e 

acentuadas diferenças de gênero na iniciação sexual e vida sexual de jovens 

universitários, portanto deve-se ter uma atenção mais voltada para a educação em 

sexualidade, tendo em vista que o conhecimento dos universitários a respeito de 

doenças sexualmente transmissíveis é superficial, apesar de termos respostas 

diferenciadas, conclui-se que não são respostas esclarecedoras, deixando assim um 

ponto relevante para ser feito intervenções para que os jovens possam expandir seu 

conhecimento tanto a respeito de sexualidade quanto à doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

CONCLUSÃO 

 

A sexualidade na adolescência e entre jovens adultos é um assunto que 

preocupa profissionais de saúde, pois os riscos envolvidos na gravidez precoce ou 

indesejada e na transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, tais como a 

AIDS, são consideráveis. Como não se conhece em detalhes as características da 

sexualidade entre os jovens, muitos problemas ainda existem em relação a uma 

efetiva educação sexual, incluindo programas institucionais ou orientações 

familiares, em países industrializados como os Estados Unidos, Canadá ou Suécia 

ou países em desenvolvimento como o Brasil (DIAS; GOMES, 2000) e Peru 

(CHIRINOS et al., 2000). 

Entre os problemas identificados, pesquisas revelam que nem sempre o 

jovem recebe o apoio necessário e adequado para esclarecer dúvidas que surgem 

nesse período da vida (DIAS; GOMES, 2000). 

É importante pontuar que os dados observados neste estudo são 

provenientes de uma população específica, que se constituiu de universitários 

adolescentes e, principalmente, adultos jovens de ambos os sexos, estudantes do 

UNASP que estavam em sala de aula no momento da aplicação do questionário. 

Procurou-se estudar o comportamento sexual dos entrevistados.  

É importante atentarmos para o fato de que os temas relacionados à 

sexualidade apresentam maior dificuldade e preconceito para serem abordados e 

dentro deste aspecto, serem respondidos com veracidade, principalmente quando se 

trata de orientação e violência/abuso sexual. Pontua-se que trabalhar com esta 
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temática pode apresentar diversas dificuldades, tanto por parte dos pesquisadores 

(mesmo treinados) quanto por pesquisados. 

Em uma turma de 38 alunos do curso de Educação Física do 2º semestre 

selecionada do período da noite apenas 25 estudantes universitários participaram da 

pesquisa e todos foram incluídos nas análises. Dos 25 estudantes incluídos na 

análise, 16 eram do sexo masculino, e 9 do sexo feminino. A média de idade dos 

entrevistados foi de 17 a 27 anos para o sexo feminino e de 18 a 28 anos para o 

sexo masculino.  

Através dos resultados obtidos concluiu-se que o início das atividades sexuais 

foi precoce entre as mulheres, com idade entre 7 e 14 anos. Em relação ao primeiro 

parceiro da relação sexual a maioria dos homens afirmaram que a namorada foi a 

parceira da iniciação sexual, e entre as mulheres apenas 4 delas iniciaram relações 

sexuais com o namorado, o restante eram ficantes, amigos ou desconhecidos. 

No que se diz respeito a frequência das relações sexuais, os homens 

afirmaram que fazem sexo mais de uma vez por semana, totalizando seis homens, 

quanto as mulheres, cinco afirmaram fazer mais de uma vez por semana, e 12 

homens afirmaram estar satisfeito com a frequência das relações sexuais, enquanto 

outros 3 não estavam; entre as mulheres 7 dizem estar satisfeitas. Através dos 

dados coletados foi notável que o número de parceiros em um período de 12 meses 

é considerado maior entre os homens que corresponde a mais de 9 parceiros dentro 

desse período. 

Os dados da presente pesquisa indicaram algumas semelhanças e 

acentuadas diferenças de gênero na iniciação sexual e vida sexual de jovens 

universitários, portanto deve-se ter uma atenção mais voltada para a educação em 

sexualidade, tendo em vista que o conhecimento dos universitários a respeito de 

doenças sexualmente transmissíveis é superficial, apesar de termos respostas 

diferenciadas, conclui-se que não são respostas esclarecedoras, deixando assim um 

ponto relevante para ser feito intervenções para que os jovens possam expandir seu 

conhecimento tanto a respeito de sexualidade quanto à doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

Palavras-chave: Comportamento; Sexual; Jovens; Universitários 
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O PARECER DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA SOBRE QUESTÕES ÉTICAS 
LIGADAS À VIDA: ABORTO E EUTANÁSIA 

 
Ana Gabriela Augusto Gonçalves; Bianca Cristina Santos Pereira; Dayane Macedo 
Lima; Esmeralda Maria Borges Neta; Nubia Priscila dos Santos de Oliveira; Eunice 

Barros Ferreira Bertoso. 
 

Email: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 

INTRODUÇÃO 

 

A vida é um direito, através dela alcançamos objetivos e metas, sem ela não 

haveria a existência humana. A amplitude da expressão “Vida” é alcançada 

primeiramente no livro bíblia sagrada, onde podemos ver que Deus criou a luz (dia) 

e as trevas (noite), deu firmamento a terra, criação de plantas e frutos de acordo 

com suas espécies, criou os animais e nomeou todos. (Genesis 1-2).  

De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), Direito à 

Vida, é classificada como os subsequentes: ...3 - o período de um ser vivo 

compreendido entre o nascimento e a morte; existência... 5 - motivação que anima a 

existência de um ser vivo que lhe dá entusiasmo ou prazer; alma, espírito... 8 - o 

conjunto dos acontecimentos mais relevantes na existência de alguém; 9 - meio de 

subsistência ou sustento necessário para manter a vida. 

 A vida é uma mistura de acontecimentos que é decorrente de acordo com a 

personalidade de cada ser humano, ninguém tem o direito de interromper e nem 

eliminar a vida do nosso semelhante, podemos afirmar que a mesma só é 

interrompida se for pelo meio natural (morte) sem acelerar ou antecipar.  

Quem poderá definir essa pulsação misteriosa, própria dos organismos 

animais e vegetais, que sopita inadvertida nas sementes de trigo encontradas nos 

sarcófagos de faraós egípcios e que germina milagrosamente depois de dois 

milênios de escuridão, que se oculta na gema de uma roseira que mãos habilidosas 

transplantam de uma para outro caule, que lateja, irrompe e transborda na 

inflorescência de milhões de espermatozóides que iniciam sua corrida frenética à 

procura de um único óvulo, a cada encontro amoroso? (ANTONIO CHAVES 1994). 

O autor acima relaciona a vida com diversos fatores naturais no qual incluem 

a essência da existência, e a relação entre corpo e alma. Embora a morte seja algo 

inesperado e não muito desejoso, ficamos a mercê do ciclo da vida.  
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Na Constituição federal art. 5º relata que - Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida [...] Todos têm direito a vida, 

sem nenhuma exclusão, independente do gênero, raça ou cor.  

Vivemos em um país livre, no qual podemos desfrutar de aspectos 

psicossociais. O direito à vida deve ser vinculado a uma justa conservação da 

mesma, não dispondo de lesar a vida de outrem. Inclui-se ao direito á vida, 

alimentação, moradia, água encanada e estilo de vida, direito a saúde a educação 

etc. Sem esses meios, seria impossível viver em uma sociedade precária, a 

humanidade necessita de meios que sobreviva a certos instantes da vida. 

Para Giostri; Hildegard Taggesell (2002), a teoria holística instiga a tratar o 

homem como um todo, ou seja, sem separação. O estilo biomédico já não é um fator 

a ser seguido, pelo fato de apenas visar à doença, e não o homem como um ser 

integral. Como já mencionado acima, a vida é um conjunto de ações no qual sem 

essas ações, não haveria a existência. A medicina holística tem um campo vasto de 

demanda para tratar o ser humano de forma humanizada. Quando chega o fim do 

ciclo da vida, o ser vivente merece uma morte digna e tranquila, pois o mesmo 

obtinha medos, sonhos angústias e sobre tudo a família.  

A responsabilidade social é de manterem-se firmes e seguros de seus 

deveres e direitos, saber que a vida é uma só, não temos o direito de banir a vida, 

de parar aquilo que o criador fez com tanto amor e carinho, apenas Deus sabe o 

momento certo, seja ela por acontecimentos inesperados ou por enfermidade. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar qual a percepção de estudantes de psicologia de uma universidade 

particular da Zona Sul de São Paulo, sobre seus conhecimentos e tomadas de 

decisões mediante o aborto e a eutanásia. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo foi realizado em caráter exploratório, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, tendo como ferramenta o questionário contendo 6 (seis) questões, sendo 

5 (cinco) fechadas e 1 (uma) aberta. A coleta de dados foi realizada no dia 25 de 
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outubro de 2016, mediante do termo de consentimento livre esclarecido. Os 14 

sujeitos que participaram da pesquisa são oriundos de uma faculdade particular da 

Zona Sul de São Paulo, em horário e dia de aula dos alunos do curso de psicologia. 

A escolha pelo curso de psicologia foi concedida pela professora que aplica a 

matéria de Religiosidade e Competência Profissional para os alunos do curso de 

enfermagem do 8° semestre. 

 

RESULTADO 

 

Foram entrevistados 14 estudantes de psicologia do 7º semestre, sendo todas 

do sexo feminino. A média de idade foi de 22, o mais novo e 35 o mais velho. 

Quanto ao conceito do início da vida percebe-se grande entendimento a respeito, 8 

pessoas definiram como início da vida sendo um direito a partir da fecundação. 

Patrícia (2013), desde o seu início na fecundação, este ser é uma pessoa, 

com um dinamismo vital aberto, próprio da espécie humana. Houve (4) pessoas que 

discordaram dizendo que o início da vida é somente ao nascimento, ou seja, fora 

desse prazo é apenas um ser qualquer, sem vida. 

E apenas (2) entrevistados relataram que o início da vida é a partir da 5º 

semana de gestação, quando os órgãos estão se formando, nesse caso percebe-se 

a falta de conhecimento a respeito da medicina ou um tema não dominado 

correspondente a área de atuação. 

A tabela a seguir refere-se à eutanásia sendo sofrimento físico e psíquico.  

Diário (2002) relata que na eutanásia, o paciente se encontra numa condição 

médica irremediável e se queixa de sofrimento físico ou mental constante e 

insuportável que não pode ser minorado e que resulta de uma condição acidental ou 

patológica grave e incurável. 

Grande parte dos entrevistados concordou com a definição de eutanásia 

sendo um sofrimento físico, como a dor somática e até mesmo sintomas 

desagradáveis, e o sofrimento psíquico como, por exemplo, a tristeza, uma angústia 

pelo fato dos problemas/doença. 

Há muitas pessoas contra o aborto por diversos motivos, desde os religiosos 

até os referentes à cultura ou condições médicas. Como podemos ver na primeira 

questão, há pessoas que confundem ou até mesmo não sabem quando se inicia a 

vida, mas se formos levar pelo real sentido, seria que a vida começa a partir da 
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fecundação, abortar um feto seria um crime. Porém, existem divergências de 

religiosidade, nessa pergunta (11) indivíduos concordaram que não há lei até hoje 

contra o aborto pelo fato de ter religiões com pós e contras. 

O Código Penal brasileiro proíbe a realização do aborto, excepcionando a 

interrupção da gravidez apenas nos casos em que a gestante corra risco de vida 

(aborto necessário) ou tenha sido vítima de estupro (aborto humanitário) (BARROS, 

2003). 

Realmente é pela religião a não legalização. O referido comitê posiciona-se 

sobre o dever do Estado de colocar seu poder legislativo e repressivo a serviço de 

uma determinada moral, concretamente da moral católica. A resposta oferecida é a 

que se segue: Não. Mas há um mínimo consenso que se articula à volta da defesa 

da dignidade humana, na qual se inclui o direito à vida e também do ser que já foi 

concebido, mas que ainda não nasceu, - que é absolutamente irrenunciável, pois, de 

contrário, nem a sociedade nem o Estado teriam razão para existir. Este mínimo não 

é patrimônio exclusivo da Igreja Católica, mas de toda a humanidade. [...] opor-se 

hoje ao aborto provocado, como em outras épocas à escravatura, não é fanatismo 

nem tem a ver exclusivamente com as convicções religiosas, católicas ou não, mas 

é uma obrigação indeclinável para todos os que creem no direito à vida e na 

dignidade do ser humano. 

(3) Pessoas não concordaram no fato do aborto não ser legalizado devido às 

questões religiosas, pensa-se que o aborto depende de outros fatores para virar 

uma lei, e não só de religião, e que há mais preferências além da religião para ser 

analisado. 

A eutanásia para (8) entrevistados se destacou como sendo um processo de 

sanar a dor do paciente, e realmente estão convictos, Márcio (2012) define 

eutanásia como um ato de acelerar o processo de morte; esse procedimento é 

considerado eutanásia ativa, que se caracteriza como uma ação de pôr fim à vida 

através de meios mecânicos ou químicos para acelerar o processo da morte de um 

paciente em estado terminal; com embasamento no fim da dor. 

(2) Pessoas consideraram as mesmas respostas, porém com um pensamento 

distorcido a respeito da eutanásia, ressaltando que eutanásia é um processo de 

suicídio, o que de fato preocupa-se essa percepção, pois em muitas situações não é 

opção própria tomar a conduta, levando em conta que o suicídio seria o ato 

intencional de retirar a sua própria vida, por qualquer motivo.   
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Verificou-se nessa questão um fator bem intrínseco, a grande parte optou que 

quando houver sofrimento da família e do paciente nos casos de aborto e eutanásia, 

o melhor tratamento e indicação para o mesmo é um aconselhamento psicológico, 

esperava-se por estes resultados justamente porque o público entrevistado é da 

área desta pesquisa. Quanto a isso se destacou o poder terapêutico do profissional 

psicólogo, pois sua formação compete para um tratamento específico e planejado a 

estes estados psíquicos. 

(1) Integrante respondeu que o apoio emocional interfere e ajuda tanto quanto 

as outras opções, pois envolve diversas pessoas, incluindo família, sociedade, 

profissionais, entre outros, para a reabilitação. (1) pessoa não respondeu sem 

especificar o motivo. 

Questão 6 - Em sua opinião como psicólogo, essas práticas de interrupção à 

vida, afetam de que forma a família envolvida? 

“Emocionalmente” = 02 (14,28%) 

“Depende” = 02 (14,28%) 

“Psicologicamente” = 03 (21,42%) 

“Gerando um alívio” = 3 (21,42%) 

“Emocionalmente e Psicologicamente” = 01 (7,14%) 

“Afeta todas as áreas” = 01 (7,14%) 

“Processo sofrimento” = 01 (7,14%) 

“Não respondeu” = 01 (7,14%) 

Verificou-se que as práticas de interrupção a vida afetam diretamente o 

“psicológico” e “gerando um alivio” para os envolvidos. A vida não pode ser sanada 

jamais, embora, algumas situações correspondem para este tipo de caso. 

Percebemos que a perca de um familiar ou um feto, poderá trazer um transtorno 

para os enredados (família e amigos e principalmente o sujeito).  

Todas as áreas que envolvam pessoas, sempre o emocional e humanismo 

será o principal foco, assim como mencionado acima, os estudantes de psicologia 

relataram em uma questão aberta, sobre esse tipo de situação, no qual descreveram 

a sua opinião referente à pergunta descrita.  

Apesar das determinações dos limites de vida e morte ser regida, por uma 

lógica, no qual é construída por outras culturas. Na sociedade moderna, a vida e 

morte podem ser geradas e concebidas segundo posicionamentos religiosos, 

arraigado pela tradição judaico-cristã (DUARTE; GIUMBELLI, 1994) 
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CONCLUSÃO 

 

Através do questionário entregue aos estudantes de psicologia, obtivemos 

resultados importantes do ponto de vista pessoal e profissional dos participantes 

inseridos. É possível observar as definições claras sobre “O nascimento’’ e sobre a 

“Morte.  

Constatou-se que os mesmos possuem entendimento nato dos assuntos 

explorados no questionário, sobre direito à vida e que a maioria respondeu que a 

vida é algo a ser preservada, embora alguns concordem com o sanar da dor do um 

paciente. 

É importante ressaltar que os participantes envolvidos, mostraram entusiasmo 

sobre o assunto, e tiveram um momento reflexivo sobre as questões apresentadas, 

pois enfrentaram a si mesmos com assuntos polêmicos e que envolvam a ética 

profissional e a moral do profissional de saúde.  

Notamos que a área emocional e psicológica em uma perca familiar afeta 

diretamente todos os participantes de uma sociedade, lidando que enfrentar muitas 

vezes com depressão e até um suicídio. Notou-se que o apoio psicológico para 

pessoas que passam por momentos desse tipo é comum e preciso para aliviar a dor 

de uma injúria.  

O papel de um psicólogo em todas as áreas da vida de um ser humano é 

imprescindível, principalmente quando se trata do “Direito a Vida”, esse assunto 

engloba situações, que apenas um profissional qualificado poderá compreender 

tamanha discussão. A cultura e a moral são englobadas em discussões desse tipo, 

para que o apoio para com a sociedade possa ser eficaz, e sem julgamentos, 

preservando acima de tudo o paciente e a ética. 

 

Palavras-chave: Direito a Vida; Eutanásia; Aborto; Ética. 
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PLANEJAMENTO FAMILIAR NA ATENÇÃO PRIMARIA E MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS 

 
Beatriz de Souza Costa; Eunice Marilyn da Silva Souza; Janinni Dias da Silva; 

Denilson Souza de Vasconcelos; Marlene Miranda de Barros; Ivanilde Marques da 
Silva Rocha. 

 
Email: beatriz-livebeautiful@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a criação do SUS em 1988, Planejamento Familiar vem sendo 

divulgado como direito de livre escolha da população. Se caracteriza por um 

conjunto de ações que auxiliam a comunidade no processo de prevenção de 

gestações indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis. A carta Magna, no 

Art. 226 parágrafos sétimo declara ser função do Estado disponibilizar recursos 

educacionais, que levem a população escolher os métodos cabíveis a cada caso. A 

definição estatal para Planejamento Familiar o define com um conjunto de ações que 

tem por objetivo a regulação da fecundidade garantindo diretos iguais, limitando ou 

aumentando a descendência da mulher, pelo homem ou pelo casal sem usar de 

meios para fim de controle demográfico (DANTAS et.al., 2013).  

O acesso ao planejamento familiar é um direito reprodutivo que deve ser 

assegurado para exercício da autonomia de se ter ou não filhos. Para tal, a rede de 

serviços de saúde deve disponibilizar assistência a concepção e contracepção como 

parte das ações que compõem a assistência integral a saúde e sem nenhuma 

restrição de gênero (PEREIRA et al., 2014). 

A Política Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) 

declara ser a assistência a comunidade através do planejamento familiar um modo 

de garantir os direitos sexuais e reprodutivos, que sustentam os princípios de 

atenção primária a saúde, se tornou direito previsto na Constituição Federal do 

Brasil, em artigo 226, parágrafo sétimo considera todo casal livre para escolher seu 

método contraceptivo (DANTAS et al., 2013). 

Hoje no Brasil o programa de planejamento familiar é oferecido a 

comunidades participantes do Programa Saúde da Família (PSF), onde a equipe de 

saúde se vincula com à sociedade valorizando seu alto potencial de autocuidado e 

incentivando-os a práticas dessas políticas. As equipes de PSF são compostas de 

um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários, 
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são responsáveis por um grupo de cerca de 4.500 famílias. Por se tratar de um 

grupo grande, surge a necessidade do sistema criar vínculos com setores como 

educação, ações sociais, sociedade civil e outras instâncias governamentais 

(MOURA, 2007). 

O enfermeiro como membro da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), 

é o responsável direto pela implementação dos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, através de uma abordagem integral com vistas à promoção da saúde da 

comunidade adicionando os métodos contraceptivos (NICOLAU et al., 2012).  

A falta de orientação é um dos principais fatores que interferem na preferência 

do método contraceptivo, a mulher não conhece a política do planejamento familiar, 

a metodologia disponível de contracepção, seus benefícios e malefícios adversos 

(TAVARES et al., 2007).  

Ao mesmo tempo que com o avanço da ciência surgem mais e mais métodos 

contraceptivos, aumentam as alternativas as mulheres, não diminui a existência de 

efeitos colaterais, da dificuldade de acesso a esses métodos e a falta de informação 

sobre essa variedade (DANTAS et al., 2013). 

É de grande importância a propagação de informações sobre planejamento 

familiar, e promoção de saúde sexual, especialmente nas escolas, para que os 

mesmos não sejam surpreendidos por situações indesejáveis, como a gravidez não 

planejada, doenças sexualmente transmissíveis etc. Por falta de orientações e 

esclarecimentos por parte dos profissionais e educadores. Surge então a 

necessidade de aprofundamento cientifico no tema, sendo de extrema importância 

novos estudos que aprimorem a literatura brasileira (NICOLAU et al., 2012). 

A Equipe de Planejamento  

O enfermeiro como membro da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), 

é o responsável direto pela implementação dos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva, através de uma abordagem integral com vistas à promoção da saúde da 

comunidade adicionando os métodos contraceptivos (NICOLAU et al., 2012). Dentre 

a população atendida por uma equipe de planejamento familiar sua maior queixa 

está no curto intervalo de entrega de anticoncepcionais orais, acreditam que o 

retorno mensal a unidade, interfira na rotina, e como já tem as instruções sobre a 

forma correta de uso, preferem que se estenda (MOURA, 2007). 

O processo de enfermagem é o caminho de trabalho do enfermeiro, meio de 

atuação direta e independente com as pessoas, iniciando-se com o histórico, 
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levantamento dos pacientes, entrevista, exame físico, resultados de exames 

laboratoriais. A soma dessas informações possibilita ao enfermeiro a formação de 

diagnósticos, que irão possibilitar o devido planejamento e intervenção o mais 

adequado possível, surge então necessidade de enfermeiros familiarizados com os 

diagnósticos de enfermagem. O serviço de planejamento familiar apareceu com a 

crescente busca dos clientes por modos de precaver gravidez indesejada (CAMIÁ 

2001). 

 

Métodos Contraceptivos em uso 

Dentre a grande variedade e métodos contraceptivos existentes, os casais 

podem escolher livremente dentre as seguintes opções: métodos naturais (coito 

interrompido, tabelinha, método do muco cervical e método da temperatura basal); 

métodos hormonais (pílulas, adesivos, injeções, implantes cutâneos e anel vaginal); 

métodos de barreira (preservativo feminino, preservativo masculino, diafragma e 

espermicidas); dispositivo intrauterino (DIU) de cobre ou hormônios; contracepção 

de emergência, conhecida popularmente como pílula do dia seguinte; e métodos 

definitivos (vasectomia e ligadura das trompas) (DANTAS et al., 2013). 

Apesar das características positivas do preservativo feminino o acesso a este 

método ainda é insuficiente, tanto pela falta do insumo nas unidades quanto pela 

falta de promoção do seu uso pelos profissionais da saúde. Confirma-se a 

importância de profissionais consciente e informados quanto ao preservativo 

feminino, inclui-lo no leque de métodos oferecidos é essencial para garantir direitos 

dos usuários em conhecer e decidir sobre qual o melhor método para si 

(FERNANDES et al., 2012). 

O método anticonceptivo “pílula do dia seguinte” é mostrada como um método 

eficiente contra gravidez indesejada e nos casos de estupro. Basicamente atua 

inibindo a fecundação, promovendo alteração no transporte do espermatozoide e do 

óvulo, do muco cervical e interferência na capacitação espermática. Mesmo tendo 

um bom resultado, a “pílula do dia seguinte” ainda é vista com maus olhos por conta 

do medo dos profissionais da saúde e os problemas que aparentemente ela acaba 

causando por conta do uso abusivo e sem controle (VELOSOA et al., 2014).  
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O papel do Homem no Programa de Planejamento 

Há um grande preconceito por parte da população masculina em frequentar 

os programas de planejamento familiar, já que acreditam ser “coisa de mulher”, além 

de mencionarem que o horário de atendimento da Unidade básica de Saúde (UBS), 

não se encaixa a sua carga horária. Além de não haver programas criados para 

atender essa população no sistema, surge então uma necessidade de programas 

que atenda essa população em suas necessidades (OSIS, 2006).  

O método da vasectomia é priorizado por muitas famílias por favorecem as 

mulheres ao evitarem o uso de outros métodos contraceptivos que acarretam muitos 

efeitos colaterais utilizado muitas das vezes ou porque as mulheres se sentem muito 

mal com os efeitos colaterais dos anticoncepcionais ou porque não querem mais ter 

filhos. Sendo que o papel da família é importante, pois como a vasectomia é um 

procedimento permanente, e só é realizado com homens maiores de 25 anos de 

idade e ter no mínimo 2 filhos vivos. Por conta desses fatores, verificou-se também a 

ausência de enfermeiros capacitados na orientação desse procedimento e é 

necessária a presença do médico e psicólogo (CÍCERO et al., 2014). 

 

OBJETIVO 

 

Relatar o que a literatura científica diz sobre o planejamento familiar e os tipos 

de métodos contraceptivos adotados pelos usuários de programas de planejamento 

familiar. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo é do tipo revisão narrativa bibliográfica com abordagem 

exploratória e descritiva realizada no período de 29 de setembro de 2016 a 27 de 

Outubro de 2016. Os dados foram pesquisados na Biblioteca virtual em Saúde 

(BVS) e utilizando a base de dados LILACS utilizando descritores conforme o DECS 

– (Descritores de Ciências da Saúde), sendo Promoção de Saúde, Anticoncepção e 

Planejamento Familiar, cruzados pela expressão “and”. Incluímos artigos com o 

recorte para LILACS, corte temporal acima do ano 2000, idiomas português, inglês e 

espanhol. Não foram utilizados artigos de revisão bibliográfica e que não se 

encaixavam com o tema planejamento familiar.  
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A pesquisa foi complementada com a 4° Edição do Manual Técnico de 

Assistência em Planejamento familiar do ministério da Saúde (2002). No total 10 

artigos foram utilizados para a revisão, os quais foram lidos e analisados, por meio 

de recursos disponíveis pelo Pacote Office do Sistema Operacional Microsoft 

Windows XP, especificamente, o Word e Excel. 

 

RESULTADO 

 

O Ministério da Saúde criou no início dos anos 80 o Programa da Atenção 

Integral a Saúde da Mulher (PAISM) incluindo questões relativas ao planejamento 

familiar, adotando políticas e medidas para permitir acesso da população aos meios 

de contracepção (NICOLAU et al., 2012). Em geral, os profissionais da área da 

saúde, não consideram planejamento familiar com parte da atenção básica, de vital 

importância preventiva a saúde da criança e da mulher, o que tem tornado um setor 

pouco investido tanto como sistema, profissionais e comunidade (OSIS, 2006). 

Quando se trata de prevenção primária a saúde o planejamento familiar se 

torna uma grande ferramenta, pois vem auxiliando famílias com informações 

necessárias para escolha e uso efetivos dos métodos anticoncepcionais que melhor 

se adaptam as condições da família. Surge então a necessidade de enfermeiros 

capacitados a explicar aos casais as opções disponíveis (CAMIÁ, 2001). 

A utilização dos métodos contraceptivos exige do indivíduo muita disciplina, 

atenção e controle periódico da equipe para avaliar seus efeitos desejados e 

indesejados. Qualquer grupo de planejamento familiar deve se dispor a orientar a 

população atendida quanto a posologia dos métodos, e realizar os devidos 

acompanhamentos. Além do que as medidas exercidas pela equipe de planejamento 

vão muito além da escolha, prescrição e acompanhamento dos métodos 

contraceptivos, devem abordar maneiras de orientar a comunidade com prevenir o 

câncer de colo de útero, mama, pênis, DSTS mortalidade perinatal e maternal, além 

de ofertar assistência pré-natal e atividade de promoção de saúde (DANTAS et al., 

2013).  

Existe uma maneira de analisar se o princípio de planejamento familiar é 

sobreposto da maneira adequada. Precisa existir qualidade nos seguintes âmbitos: 

oferta e livre preferência dos métodos contraceptivos, informação oferecida a 

clientela, capacidade na prática profissional, relacionamento interpessoal profissional 
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e cliente, acompanhamento dos usuários e rede adequada de serviços (MOURA, 

2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

Observa-se que o planejamento familiar é a base para que a família e seja 

conhecedora dos métodos contraceptivos revelando que não é apenas de uso 

feminino, mas de masculino também, que promove segurança e proteção a todas as 

faixas etárias. É revelado falhas nas equipes responsáveis pelo aconselhamento 

populacional dentro da UBS, observando que é necessário a capacitação 

profissional das equipes pois a população atendida necessita de qualidade na 

prevenção e promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Anticoncepção; Planejamento Familiar. 
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REUSO DE AGULHAS E SERINGAS PELO PACIENTE DIABÉTICO: REVISÃO 
DA LITERATURA 

 
Naellyte Vieira Neto; Ashley Nicole Rainha; Oswalcir Almeida de Azevedo. 

 
Email: naellyte@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o diabetes representa uma das principais doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), com elevadas taxas de morbimortalidade, atingindo 62 

milhões de pessoas nas Américas, o que representa uma em cada doze pessoas 

(OPAS/OMS, 2016), transformando-se em um sério problema de saúde pública a 

nível de Brasil e por todo o mundo. A doença está frequentemente associada a 

complicações agudas e crônicas que incluem comprometimento cardiovascular, 

renal, oftalmológico e neurológico, os quais interferem e comprometem a 

produtividade, qualidade de vida e sobrevida dos indivíduos (CASTRO; GRAZIANO; 

GROSSI, 2006). 

A terapêutica ideal, mantêm a doença controlada e diminui complicações 

agudas e crônicas ao longo da vida. Esse tratamento inclui o cuidado intensivo, 

sendo necessário quatro testes diários de glicemia capilar e aplicação de insulina 

fracionada por três vezes ou mais ao dia, o que envolve a compra de fitas, 

glicosímetro, lancetas, insulina agulhas e seringas. O controle glicêmico do diabetes 

é uma terapêutica com custo elevado, causando grande impacto no orçamento 

familiar, com gastos que podem chegar a comprometer 70% do salário mínimo do 

brasileiro, resultando em redução na qualidade de vida das famílias (CASTRO; 

GROSSI, 2007; TEIXEIRA; ZANETTI; RIBEIRO, 2001). 

A fim de diminuir os custos da terapêutica os pacientes aderem à prática do 

reuso de agulhas/seringas. Essa prática surgiu na década de 60, quando ainda se 

utilizavam seringas de vidro. Ciente dessa prática o Ministério da Saúde, no Brasil, 

editou a Portaria nº 4 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

proibindo a reutilização de materiais descartáveis, bem como sua esterilização 

(COREN, 2010).  

Com o advento dos programas de saúde que passam a atender gratuitamente 

a população, as doenças de maior prevalência, incluindo o diabetes, começam a 

receber maior atenção. Esses programas atualmente gerenciados pela Estratégia 
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Saúde da Família (ESF), a partir da Lei Federal n° 11.347 de 27 de setembro de 

2006, passam a contar com a distribuição gratuita de seringas descartáveis e outros 

insumos e medicamentos específicos destinados aos usuários cadastrado nos 

programas de atenção ao diabético (STACCIARIN; PACE; IWAMATO, 2010). 

Esta medida solucionaria a questão dos custos familiares com o tratamento, 

não fosse o fato de muitos municípios não distribuírem agulhas e seringas em 

número suficiente para as aplicações diárias do medicamento. Assim sendo, a 

prática de reutilização destes dispositivos vem se perpetuando, não havendo 

consenso quanto ao número de vezes em que uma seringa ou agulha podem ser 

reutilizadas, e gerando considerações quanto aos riscos deste procedimento. 

Para o sucesso na reutilização de agulhas e seringas de insulina é necessário 

seguir as recomendações do Ministério da Saúde (2006), quanto a técnica utilizada 

antes, durante e após a aplicação da insulina, o que implica em cuidados no 

manuseio do material para maior segurança no próximo uso. Vale ressaltar a 

importância de trocar a agulha caso entre em contato com outra superfície que não 

seja a pele e descartar os materiais no local correto (STACCIARIN; PACE; HAAS, 

2009).  

Sendo a UBS o local mais utilizado pelos diabéticos para aprendizagem da 

técnica correta de aplicação da insulina, é aí também onde devem aprender os 

cuidados para a reutilização, sendo responsabilidade do enfermeiro orientar, treinar 

e capacitar os usuários para esta prática (SOUZA; ZANETTI, 2001). 

 

OBJETIVO 

 

Descrever as recomendações quanto ao reuso de agulhas e seringas pelo 

paciente diabético conforme apresentadas na literatura cientifica. 

 

METODOLOGIA 

 

A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), 

utilizando as bases Literatura Latino-Americana (LILACS), Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Google acadêmico com as 

palavras chave: reutilização; seringas; diabetes mellitus. A seleção resultou em cinco 

artigos que atendiam os critérios: abordar o reuso de agulhas e seringas pelos 
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diabéticos; publicações nos idiomas português e inglês; disponibilidade de texto 

completo online.  

Foram excluídos artigos de revisão bibliográfica e aqueles sobre o reuso de 

agulhas e seringas em não humanos. 

 

RESULTADO 

 

Argumentos em defesa do reuso 

Os estudos evidenciaram a ausência de um consenso sobre o prejuízo que a 

reutilização de agulhas e seringas pode causar. Pelo contrário, evidenciaram ser 

esta uma prática comum entre os diabéticos e parecem mostrar que não há 

alterações prejudiciais comprovadas atribuíveis ao reuso. Além disto a falta de 

padronização dos órgãos competentes na distribuição dos materiais vem 

favorecendo o aumento dessa prática (STACCIARIN; PACE; IWAMATO, 2010; 

CASTRO; GROSSI, 2007).  

Conforme Stacciarin; Pace; Iwamato, (2010); Souza e Zanetti (2001); Castro e 

Grossi (2007); Araújo et al. (2009); Puder et al. (2005); Teixeira; Zanetti e Ribeiro, 

(2001) o principal motivo do reuso é a diminuição de custos, tanto para o paciente 

que utiliza seus próprios recursos financeiros para a compra da agulha/seringas, 

como para o governo que faz a distribuição gratuita dos materiais necessários para 

aplicação de insulina. 

No âmbito político, no Brasil, o Ministério Público Federal (MPF) e a 

Advocacia Geral da União (AGU) divergem quanto ao assunto. Em uma liminar 

proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspensa pela AGU, o 

argumento utilizado foi que se a distribuição de agulhas e seringas fossem para uso 

único como o MPF estava exigindo haveria um aumento nos gastos públicos da 

ordem de R$ 3,6 bilhões/ano com a aquisição de seringas e agulhas extras, o que 

aumentaria o déficit da saúde pública do país (ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 

2014). 

Benefícios X Malefícios da reutilização 

Reutilizar agulhas/seringas de insulina pode ajudar na economia do país e 

dos pacientes com diabetes, porém essa reutilização tem implicações. Informações 

dadas pelo fabricante (Becton Dickinson) contraindicam o reuso com base na 

deformação das agulhas, deterioração das seringas e possíveis infecções 
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associadas ao reuso. Agulhas com a ponta deformada causariam aumento da dor na 

aplicação, poderiam deixar fragmentos no interior da pele ao romper o tecido 

aumentando o risco de infecção. Também são mencionados: sangramento no local 

de aplicação; formação de hematomas; obstrução da agulha pela cristalização dos 

resíduos da insulina bloqueando o fluido na aplicação seguinte; extravasamento no 

local de aplicação. Entretanto, nenhum estudo cientifico comprovou dano causado 

pelo reuso quando alguns cuidados básicos foram tomados, como recomenda o 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

Embora o tema seja controverso, estudos de Castro e Grossi (2007); Souza e 

Zanetti (2001); Puder et al. (2005) apresentaram índice zero ou muito baixo de 

contaminação em culturas de seringas descartáveis reutilizadas. Também apontam 

a presença de bacteriostáticos na insulina como o metacresol, fenol e glicerol, que 

dificultam o crescimento bacteriano e garantem a duração da insulina, protegendo os 

diabéticos até certo ponto, de possíveis infecções. Entretanto há concordância 

quanto a necessidade de seguir recomendações criteriosas para o uso, guarda e 

reuso destes dispositivos (BRASIL, 2006).  

Manuseio adequado antes da aplicação  

O sucesso terapêutico na reutilização de agulhas e seringas de insulina não 

depende somente do tipo e da dose do medicamento, mas também da técnica para 

aplicação, o que envolve: lavar as mãos, observar a característica da insulina, 

homogeneizar a insulina sem agitar, injetar ar no frasco de insulina, eliminar as 

bolhas de ar da seringa, aspirar a quantidade de insulina prescrita faltante, ré 

encapar a agulha até o momento de aplicação, realizar assepsia da pele com álcool 

70% e esperar que este seque, fazer a prega cutânea, introduzir a agulha no ângulo 

de 90°, aspirar a seringa para verificar o retorno venoso, aguardar cinco segundos 

para a retirada da agulha e comprimir a pele sem massagear. Entretanto 20,8% dos 

participantes da pesquisa realizada por Stacciarin; Pace e Haas (2009) relataram 

não conhecer os passos da técnica correta de auto aplicação. 

Este fato implica em riscos para o usuário, que são aumentados pelo reuso, 

podendo resultar em lesão. 

Manuseio adequado após a aplicação 

Após a aplicação alguns cuidados devem ser tomados com o material 

considerando o próximo uso. Recomenda-se aspirar uma pequena quantidade de ar 

para evitar obstrução da agulha e ré encapar a agulha, sem a necessidade de lavar, 
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ferver, ou desinfetar com álcool pois este degrada o silicone da agulha, tornando-a 

rombuda e, consequentemente a aplicação mais dolorosa (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2016; BRASIL, (2006). 

O armazenamento das agulhas/seringas deve ser em recipiente seco, limpo e 

separado de outros objetos, podendo ser conservadas em temperatura ambiente ou 

na geladeira (BRASIL, 2006).  

Número de reutilizações 

A reutilização de agulhas e seringas descartáveis ainda é um assunto 

controverso no Brasil, dividindo opiniões mesmo entre órgãos governamentais. O 

MPF e a ANVISA têm defendido a distribuição gratuita de agulhas e seringas para 

uso único, enquanto a AGU propõe o reuso em até quatro vezes (ADVOCACIA 

GERAL DA UNIÃO, 2014), argumentando não vigorar a exigência de uso único para 

tratamentos no campo domiciliar, citando em sua defesa uma revisão na literatura 

nacional e internacional na qual foram analisados 21 estudos sobre o reuso de 

agulhas e seringas.  

Nesta revisão, menciona a AGU, 57,1% dos estudos experimentais 

recomendaram a reutilização de seringas descartáveis e 42,9% das pesquisas 

apresentaram uma variação de utilização entre 4 e 7 vezes antes do descarte. 

Argumenta ainda que não foram encontradas evidencias de risco na reutilização do 

material de uso individual para aplicação do tratamento, desde que os cuidados 

necessários com a conservação e prevenção da infecção fossem seguidos 

(ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, 2014).   

A Portaria N° 2.583 de 2007 (BRASIL, 2007) recomenda que a administração 

e o manejo das seringas, para o tratamento dos diabéticos, obedeça ao que é 

estabelecido no n° 16 da série Cadernos da Atenção Básica publicado pelo 

Ministério da Saúde que são oito aplicações individuais, observando os passos 

corretos para aplicação. 

Papel do Enfermeiro 

O trabalho do enfermeiro tem como objetivo criar e fortalecer vínculos com os 

usuários de insulina e familiares, facilitando o estimulo na participação no 

autocuidado. Por esse motivo quando o paciente é diagnosticado com diabetes e irá 

iniciar o uso frequente de insulina, a prática de reutilização de agulhas e seringas 

descartáveis deve ser discutida. É responsabilidade deste profissional orientar 

quanto a técnica adequada para a aplicação da insulina, o manuseio do material 
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após o uso, quando dever ser feita a troca do material, a importância da troca da 

agulha caso esta entre em contato com outra superfície que não seja a pele, e o 

local correto do descarte (STACCIARIN; PACE; IWAMATO, 2010). 

Também é indispensável uma avaliação física do cliente para garantir a 

ausência de infecções nos locais de aplicação de insulina, observar e decidir se o 

paciente tem capacidade de recolocar o protetor na agulha com segurança, o que 

exige acuidade visual adequada, destreza manual e ausência de tremor. Sendo que 

pessoas com higiene pessoal precária, infecção aguda, ferida nas mãos ou com 

diminuição de resistência à infecção não deverão praticar o reuso, e essa avaliação 

deve acontecer periodicamente (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2016; 

STACCIARIN; PACE; IWAMATO, 2010). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os estudos levantados foi evidenciado que em média, 87,1% dos 

diabéticos reutilizavam agulhas e seringas de insulina, sendo mais frequente o reuso 

por até oito aplicações individuais. É importante destacar que o reuso, quando 

praticado, no contexto dos estudos utilizados, referiu-se sempre ao uso individual 

das agulhas e seringas.  

Foi constatado também que a frequência de reutilização mais utilizada pelos 

pacientes variou entre duas e quatro vezes.  

Os estudos não encontraram diferenças relevantes sobre reações adversas 

que pudessem ser atribuídas exclusivamente ao reuso de agulhas/seringas.  

As metodologias dos estudos utilizados eram distintas o que dificultou a 

análise comparativa, sendo percebida a necessidade de um estudo controlado, 

experimental que analise os riscos associados a prática do reuso com base na 

possibilidade de dano dele decorrente e que indique a quantidade de vezes que o 

usuário pode praticá-lo.  

Por outro lado, as muitas variáveis intervenientes: técnica de aplicação, 

habilidade no preparo e aplicação da insulina, condições de higiene e integridade da 

pele, local e condições de armazenamento, qualidade de seringas e agulhas, entre 

outras, torna complexo estabelecer um número de vezes em que estes dispositivos 

podem ser usados de forma segura. Assim, cabe ao usuário decidir e ao enfermeiro 
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capacitá-lo para esta prática do modo mais completo e seguro possível, reavaliando 

periodicamente as condições envolvidas. 

 

Palavras-chave: Reutilização; Seringas; Diabetes Mellitus. 
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CONFESSIONAL DE SÃO PAULO REFERENTE AO ABORTO 

 
Amanda Helena Pinardi; Ashley Nicole Rainha; Camila Alves Moreira; Kelvin Bony 

Santos; Maria Julia Manca de Oliveira; Vivian Inácio Zorzin. 
 

Email: amandahelenapinardi@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aborto ou abortamento é morte com ou sem expulsão do feto antes da 22ª 

à 28ª semana de gestação, ou quando o feto pesar menos de 500g. O aborto 

induzido ou provocado consiste num problema de saúde pública no Brasil devido 

sua ilegalidade levando à prática clandestina. Entre os diversos aspectos ligados à 

saúde reprodutiva da mulher coloca-se a questão do abortamento provocado, ou 

seja, a interrupção intencional da gravidez, que atinge mulheres de todas as idades, 

escolaridades, classes sociais, rendas e raças (SOARES et al., 2012). 

É uma realidade presente na nossa sociedade, uma temática interdita, um 

desafio complexo para os profissionais da saúde, uma situação trágica que envolve 

questões de vida ou morte: “vida e morte biológica de um futuro ser humano; vida ou 

morte existencial de sonhos, projetos e aspirações; vida ou morte em todos os seus 

sentidos de milhões de mulheres em função de sequelas causadas pelo aborto” 

(MORTARI et al., 2010). 

Às complicações do aborto provocado pode levar à morte, somam questões 

legais, éticas, e religiosas, que geram medo, culpa e vergonha, atingem mulheres 

pobres, jovens, negras e desprovidas de recursos. Inclusive a rede de serviços de 

saúde, que por sua vez assumem uma posição discriminatória e condenatória, tais 

como: preconceito, descaso e postergação da assistência (SOARES et al., 2012). 

No Brasil desde 1940, o Código Penal estabelece que o aborto praticado pelo 

médico não é punido quando não há outro meio de salvar a vida da gestante ou 

quando a gravidez for resultado de estupro. Todos os demais casos são passiveis 

de punição, com pena que variam de um a dez anos de prisão para mulher e para a 

pessoa que realiza o aborto; para esta ultima, a pena pode dobrar caso ocorra a 

morte da gestante (DUARTE et al., 2002). 

As mulheres que abortam, pelo fato de serem estigmatizadas, matem uma 

baixa autoestima após a realização do aborto, não conseguindo desenvolver 
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projetos que incluem cuidar de si mesma e enfrentar a violência doméstica (COUTO 

et al., 2015). 

A eutanásia existe é praticada desde a antiguidade, causando inúmeras 

discussões ao longo da história. O termo eutanásia foi criado no século XVII, pelo 

filósofo inglês Francis Bacon. Derivado do grego eu (boa), thanatos (morte), 

podendo ser traduzido como boa morte, morte apropriada, morte piedosa, morte 

benéfica, crime ou simplesmente direito de matar. O mesmo autor segue dizendo 

que a nomenclatura eutanásia vem sendo utilizada como ação médica que tem por 

finalidade abreviar a vida das pessoas (PARCIANELLO et al., 2012). 

É compreendida como uma ação de misericórdia que possui como objetivo 

principal aliviar o sofrimento, a dor sentida por um enfermo em seu estado terminal 

adiantando sua morte, ela é dotada de alguns meios para ser realizada, em algumas 

das vezes não há meio, apenas há a omissão de algum tratamento, ela possui 

classificações e muitos procuram o melhor modo de conceituá-la (BOSSO et al., 

2015). 

Durante séculos, em várias culturas, a morte e o morrer foram vistos como 

acontecimentos humanos impossíveis de serem controlados e evitados, sobretudo 

no sentido de dominarem o tempo e o modo de morrer, que somente às crenças e 

religiões pertencia (MARTINEZ et al., 2015). 

No ordenamento jurídico pátrio, a prática da eutanásia não está elencada, não 

de forma explícita e objetiva, no Código Penal. Entretanto, aplica-se a caracterização 

prevista no art. 121, ou seja, homicídio, simples ou qualificada, sendo considerado 

crime a sua prática em qualquer hipótese. Dependendo as circunstâncias, a conduta 

do agente pode configurar o crime de participação em suicídio (art. 122 do Código 

Penal) (MENDONÇA et al., 2014). 

Em casos em que não há reversão pela medicina, casos de doentes 

incuráveis sujeitos a intoleráveis sofrimentos físicos ou psíquicos, a eutanásia é vista 

como uma opção. A eutanásia é a prática que permite ao indivíduo que se encontra 

nessas condições, a escolher pelo fim de sua vida. Essa prática não é aceita no 

Brasil e em muitas outras culturas mundiais por ferir diretamente princípios morais e 

religiosos. O cristianismo e o judaísmo, por exemplo, condenam tal prática (KOVAES 

et al., 2003). 
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OBJETIVOS 

 

Identificar a opinião de mães quanto a questão do aborto. 

Verificar o que significa aborto na opinião de mães.  

Reconhecer quais são as situações que estão associados a prática do aborto 

no julgamento das mães. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa quantitativa pois transforma 

todas as informações provenientes da coleta de dados em números pois permitem 

estudar as características de um determinado grupo. A abordagem será do tipo 

transversal, pois a coleta é executada apenas em um único momento. O estudo foi 

realizado numa Instituição Confessional da zona Sul de São Paulo, com mulheres 

que são mães que frequentam essa Instituição, com faixa etária entre 23 e 56 anos. 

Os dados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário com cinco 

questões fechadas elaborado pelos pesquisadores. Os objetivos e métodos da 

pesquisa foram explicados e requeridos sua contribuição honesta. Foi solicitado a 

cada participante a assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido). Com os termos devidamente assinados foi requerido a cada 

participante o preenchimento do questionário desenvolvido anteriormente. Nesta 

pesquisa a identidade do paciente foi mantida em sigilo respeitando a privacidade de 

cada, porém as informações relevantes para o estudo poderão ser publicadas. 

 

RESULTADO 

 

O estudo procurou identificar a opinião de mães que são a favor ou contra o 

aborto e quais situações e fatores poderiam estar associados a prática do aborto no 

julgamento das mães. Os dados foram obtidos através de um questionário elaborado 

pelos pesquisadores, e aplicados em um único momento, em uma Instituição 

Confessional de São Paulo.  

Os pesquisadores elaboraram 5 gráficos referentes as 5 questões retratando 

em porcentagem a opinião das mães, utilizando variáveis como perguntas: o que 

significa aborto, se elas são a favor da legalização do aborto, se elas consideram o 
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uso de anticoncepcionais uma forma de aborto, e se já vivenciaram algum aborto 

espontâneo, e por fim quais situações que na opinião das mães poderiam levar 

algumas mulheres praticarem o aborto. O estudo buscou demonstrar em dados, a 

visão sobre o aborto de mulheres que já vivenciaram uma gestação. Pelo fato da 

pesquisa ser realizada, em um ambiente confessional, 100% das participantes 

professam alguma fé, 90% são adventistas e 10% católica. Acreditamos que este 

fato tenha grande relevância em relação a 80% serem contra a legalização do 

aborto, isto tem grande relação com a prática da fé religiosa que são sempre em 

favor da vida.  

O gráfico 1, retrata que 80% das participantes acreditam que o significado de 

aborto é injustiça, este número mostra que as participantes expressa sua opinião 

relacionando a injustiça contra uma vida, ainda que é preciso avaliar as situações 

em que este feto, viria ao mundo, como condições de doença, em fim, a maioria 

acreditam que é injustiça. A porcentagem menor como 20% acreditam que está mais 

relacionado com a escolha da mulher, que é importante a mulher ter a opção de 

escolher. Características como falta de preparo econômico, familiar, assim como 

uma gravidez não planejado, além de doenças, deveriam dar a mulher o poder de 

escolha em levar ou não adiante a gravidez.  

O gráfico 2, mostra que 80% das mulheres são contra a legalização do 

aborto, como já foi citado, todas as entrevistadas professam uma fé, acreditamos 

que este é um fator que é muito incisivo para esta grande porcentagem serem 

contra, apenas 10% são a favor da legalização do aborto e 10% não tiveram opinião 

sobre está questão. É questionável esta questão, porque inúmeras situações 

surgiriam com a legalização do aborto, é claro que se fosse legalizado varias 

condições seriam impostas para que esse ato fosse praticado, mais aumentaria 

muito a irresponsabilidade que já é vista por muitas meninas jovens que estão 

praticando o ato sexual cada vez mais novas, sem precauções. Além de mulheres 

que vivem uma vida com vários parceiros sexuais, e que tem preocupação ou não 

de engravidarem, entre outras situações, as mulheres de uma forma geral poderiam 

relaxar no cuidado contra a precaução para não engravidar. Por outro lado, muitas 

mulheres morrem por fazerem abortos clandestinos, neste fato ajudaria a diminuir 

este número. Por isso que o aborto é uma questão muito complicada de se lidar.  

O gráfico 3, está relacionado com o uso de concepcional, se as participantes 

acreditam que uma forma de aborto, 100% acreditam que não, devido o fato do 
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anticoncepcional ser uma forma de evitar a gravidez, uma forma de evitar a vida, 

mas para elas, não é uma forma de aborto, devido o feto não existir.  

O gráfico 4, mostra que 70 % das participantes vivenciaram o aborto seja ele 

espontâneo ou não, e 70 % nunca tiveram o aborto, assim grande parte da 

população não tiveram a experiência com o aborto.  E o último gráfico mostra as 

situações que na opinião das mães que levariam outras mulheres a querem praticar 

este ato. Assim 31 % pensam que é por vontade própria, sem uma situação própria, 

simplesmente não querem a gestação, 25% acham que é negação familiar, 

principalmente com as adolescentes, ou mulheres que não são casadas, 25% por 

medo, e 19 % por abandono do parceiro, quando o parceiro deixa a mulher ao saber 

que ela está grávida. Em fim, existem diversas situações que poderiam estar 

associados. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pesquisa após o levantamento dos dados, mostra que a maioria das 

mulheres ainda são contra a legalização do aborto, mais sabemos que está questão 

é cada vez mais comentada e discutida, devido aos grandes números de abortos 

clandestinos que levam grande risco para a vida da mulher assim como a vida do 

feto. O aborto é um ato muito sério que envolve questões não só física e de saúde 

mais psicológico. 

 

Palavras-chave: Aborto; Religião; Conceito. 
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REALIDADE VIRTUAL APLICADA NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DE 
CRIANÇAS DURANTE O TRATAMENTO CONTRA O CANCÊR 

 
Nicolas Cruz Santana; Nickolas Alves Scalabrin; Gabrielle Calvário 

Machado; Luiz gustavo de Sousa Pereira; Laércio Carpes. 
 

Email: nickcruzsantana@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Realidade Virtual (RV) pode ser definida pela junção de três fatores, sendo 

eles a interação (o ambiente reage de acordo com a interação do usuário), o 

envolvimento (grau de participação do usuário) e imersão (sensação de estar dentro 

do ambiente virtual). A RV oferece recursos e respostas as necessidades 

computacionais quanto a simulações, treinamentos e terapias para várias 

especialidades da saúde. Pode ser usada tanto no tratamento e na recuperação de 

pacientes quanto na sua reabilitação mental e física.  

O interesse de crianças e adolescentes pela tecnologia é um fator que 

contribui para que estes sintam vontade de interagir, mas também é importante que 

essas ferramentas tenham um diferencial. 

A realidade virtual, quando colocada no ambiente de câncer infantil, em sua 

maioria é utilizada como distração para crianças submetidas a processos 

extremamente dolorosos e angustiantes. Antes remédios ou substancias fortíssimas 

eram usadas para acalmar e distrair os pacientes da dor e apesar de serem um 

modo considerado convencional, elas não proporcionavam um resultado satisfatório. 

Avanços na tecnologia estão controlando essa dor integrando a medicina e a ciência 

da mente humana. Estudos mostram que a intensidade da dor que as crianças 

sentem em meio ao procedimento é reduzida quando utilizada a RV pois o indivíduo 

em vez de focar na dor, se concentra nos estímulos agradáveis e prazerosos que a 

realidade virtual traz.  Esse ambiente virtual possibilita a interação do paciente em 

diversos níveis, fazendo uso dos seus sentidos e encorajando eles a se envolver no 

mesmo e com sua atenção focada nessas imagens, sobra pouca atenção a ser 

dedicada a dor. 

Dosagens menores de medicamentos assim como a interrupção do 

tratamento pode diminuir as chances de cura do câncer. O estresse e a ansiedade 

dos pacientes muitas vezes fazem com que eles desistam do tratamento facilmente. 
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A aderência das medicações propostas pelo tratamento, proporciona ao paciente 

uma qualidade de vida melhor e também uma chance maior de cura. 

Essa resposta do sistema imunológico assim como a resposta positiva dos 

pacientes pode ser notada por enfermeiros e familiares que acompanham o dia a dia 

dessas crianças. Com esse outro método de distração, que beneficia muito os 

pacientes de câncer, as crianças passam a ter esperança de que vão se curar  

As pesquisas nessa área atingem resultados satisfatórios cada vez mais e, 

enquanto isso pode ser ótimo para esse ambiente, ainda é muito difícil achar 

projetos que foram para o estágio de produção o que é algo que deveria ser 

investido mais, vendo que os resultados são tão positivos. 

 

OBJETIVO 

 

Nosso objetivo é demonstrar quais são as vantagens oferecidas pela 

realidade virtual no processo de tratamento contra o câncer nas crianças e jovens. 

Por não existirem pesquisas relacionadas ao tema, nos baseamos em algumas 

situações reais, e alguns relatos os quais demonstram a ação de pequenos jogos 

baseados em realidade virtual no dia a dia de hospitais, e a reação dos pacientes ao 

mesmo.  

Também buscamos conteúdo em outras áreas da saúde os quais já possuem 

contato com a RV, como a fisioterapia e as simulações de treinamento. A união de 

todos esses dados mostra que podemos afetar de forma positiva tanto o cotidiano 

das crianças, como do ciclo social que as cerca. Já que o ambiente em que elas 

estão, influência diretamente no resultado dos exames. 

Como estaremos lidando com humanos, todo nosso trabalho é documentado 

e entregue diretamente a ONG que nos apoia e facilita nosso contato com as 

crianças, assim, evitamos problemas legais. E ainda contaremos com a presença de 

uma estudante de psicologia durante nossas visitas, diminuindo o risco de afetar as 

crianças de forma negativa, e para melhorar nossos resultados finais em relação ao 

andamento da pesquisa. Somando esses fatores, procuramos comprovar que a 

realidade virtual deve sim ser inclusa no dia a dia desses pacientes, e que suas 

aplicações não se limitam apenas a jogos e simulações, mas que pode ser aplicada 

diretamente a áreas da saúde pouco exploradas.  
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OBJETIVOS 

 

A princípio, iremos subdividir nossos objetivos em duas etapas, uma 

especifica, na qual iremos abordar o impacto da RV diretamente as crianças, e outro 

geral, onde pretendemos avaliar com clareza o impacto da RV no ambiente em que 

essas crianças se encontram.  

Como já foi mencionado, o ambiente tem influência no resultado das 

pesquisas, e isso fica evidente quando entramos na ONG e tivemos contato com as 

crianças, seus familiares e toda a equipe que mantêm a ONG funcionando todos os 

dias. Notamos que um local alegre e descontraído, traz a criança mais conforto e a 

torna mais confiante. E o efeito também pode ser notado nos familiares, quanto mais 

confiança e alegria a criança demonstra ser, mais confiante e alegre o ambiente 

familiar ao seu redor se torna.  

Por isso, estamos buscando de forma geral, aplicar a RV de tal forma que 

suas ações afetem tanto as crianças quanto o ambiente em que estão, e para isso, 

iremos ampliar nossos estudos, e trazer a RV para o dia a dia dos que acompanham 

e fazem parte da vida dos pacientes.  

Levar aos adultos a compreensão do que se trata a pesquisa, quais nossos 

objetivos, e como lidar com a tecnologia são partes importantes dessa etapa, pois 

precisamos do apoio e da confiança deles, para criar o ambiente ideal.  

Porém ainda buscamos os resultados ligados diretamente as crianças, ou 

seja, implementar a RV de forma direta ao dia a dia delas. Por isso, as formas como 

iremos trabalhar em cada uma das etapas será diferente, ao fim de conquistar a 

confiança de todos por igual.  

No que se trata aos objetivos específicos, queremos avaliar o paciente em si, 

sem a inclusão do ambiente ao seu redor. Apesar de ser um ponto importante, 

precisamos ver o quão impactante a RV vai ser para a criança.  

Nesse ponto, pretendemos colher informações sobre receptividade, 

familiaridade e avanços durante as pesquisas, tanto psicológicos, quando visuais. 

Temos noção que nossa postura também irá afetar a forma como as pesquisas 

serão conduzidas, portanto, precisamos demonstrar que fazemos parte do ciclo 

social dos pacientes. Quanto mais próximos, mais informações serão coletadas e 

poderemos avaliar de forma clara nossos avanços. 
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METODOLOGIA 

 

Como estaremos dividindo nossos resultados em duas etapas, também 

estaremos dividindo nossa metodologia para abranger de forma completa todo o 

ciclo. Existem tópicos semelhantes a serem avaliados, porém a forma como iremos 

implementar nossas pesquisas dentro do ambiente são diferentes.  

A princípio iremos analisar o quão familiarizados todos os envolvidos estão 

com a tecnologia, sejam eles adultos ou crianças, e a partir daí, iremos montar um 

roteiro de atuação dentro da ONG, para que possamos nivelar todos a um nível de 

compreensão médio sobre a tecnologia 

Em seguida avaliaremos a receptividade de todos dentro da ONG com a 

tecnologia, não entraremos aplicando a RV diretamente, tendo em mente que o 

primeiro contato é interpretado de formas diferentes por cada pessoa.  

Iremos criar workshops e atividades as quais tornem o ambiente mais estável 

para o primeiro contato com a realidade virtual, iremos explanar desde o básico 

(como operar melhor seus celulares e sistema androide), até o avançado, onde 

iremos demostrar como funciona a realidade virtual.  

Sabemos que o ciclo de rotação de pacientes é muito alto, geralmente uma 

criança fica no máximo duas semanas dentro da ONG, por isso, iremos realizar duas 

visitas semanais com o maior tempo de estadia o possível, para implementarmos o 

contato final com a RV o mais rápido o possível.  

Por ser o primeiro contato, iremos utilizar ambientes mais simples e fáceis de 

serem interpretados, com interações rápidas e dinâmicas com o usuário. O ambiente 

será projetado por nós, assim, podemos modelar o ambiente de acordo com o 

resultado das pesquisas.  

Futuramente, pretendemos passar a levar o ambiente completo e reduzir o 

tempo entre apresentação da tecnologia e primeiro contato, gerando um espaço de 

tempo maior para analisarmos a influência direta da RV no ambiente a ser aplicada. 

E após essas pesquisas, levar a mesma para ambientes hospitalares e clinicas 

especializadas, tornando nossos resultados ainda mais exatos. 
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RESULTADO 

 

Estamos buscando resultados específicos, por isso, cada visita irá contemplar 

uma parte específica dos experimentos. Desde o nivelamento, até a aplicação, 

iremos avaliar dados como postura, receptividade, interesse e envolvimento com o 

projeto.  

Pretendemos selecionar aqueles que aparentam estar mais envolvidos de 

forma direta com a pesquisa, dessa forma podemos reduzir tempo e ampliar 

resultados. Não iremos deixar ninguém de fora, todos os resultados positivos ou não 

serão analisados, mas nosso foco estará naqueles que demostram estar envolvidos 

por completo as gincanas e workshops.  

Os fatores psicológicos irão ficar sob supervisão da psicóloga do grupo, e de 

acordo com suas observações, iremos modelar nossas próximas atividades de forma 

a suprir todas nossas necessidades com as pesquisas.  

Queremos deixar alguns protótipos do cardboard dentro da ONG, juntamente 

com algum dispositivo capaz de rodar o ambiente, dessa forma, podemos avaliar os 

resultados de auto interação com a RV. Esse tópico só será implementado, caso as 

pesquisas mostrem que a possibilidade existe, do contrário, iremos manter nossa 

metodologia até obter os resultados esperados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Como já visto ao decorrer do artigo, a RV é um conceito atual, na realidade, o 

que conhecemos hoje por realidade virtual, passou por diversas mudanças ao 

decorrer do tempo, e hoje, está sendo apresentada ao mundo como a mais nova 

fonte tecnológica de inovação.  

Apesar de ser um conceito antigo, suas aplicações se tornam mais práticas 

atualmente, já que seu conceito de atuação na mente humana se torna mais eficaz, 

quando aplicamos tecnologias atuais, tornando a ilusão mais real. Além disso, temos 

que ter em mente, que apesar de ser um conceito antigo, suas aplicações e 

benefícios ainda são infinitos, e por isso, seu leque só tende a se expandir a cada 

dia mais. 

Esse é o principal motivo que influencia o grupo a continuar pesquisando e se 

envolvendo com a RV, e tentar criar uma relação entre ambas as áreas, RV e saúde. 
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Apesar de já existirem algumas aplicações, fomos mais específicos e atingimos um 

nicho particular, e pretendemos demonstrar que essa tecnologia deve sim ser 

inclusa no dia a dia das crianças com câncer. 

 

Palavras-chave: Realidade Virtual; RV; Ambiente. 
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ABORDAGEM SOBRE VENTILAÇÃO MECÂNICA NEONATAL 
 

 
Taina Lins de Oliveira; Marina Campelo dos Santos; Vânia Carvalho 
Olidio da Silva; Aline Freitas Bezerra; Bruno Moreira Carvalho; Elias 

Ferreira Porto. 
 

Email: tainalins02@outlook.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A ventilação mecânica é uma técnica comum nas unidades de terapia 

intensiva, utilizada principalmente para fins da melhoria de trocas gasosas em 

recém-nascidos com dificuldade respiratória (CARLO et al.,1994). No segundo artigo 

discutido o autor afirma que as vantagens da ventilação não invasiva são: melhora 

da oxigenação do padrão respiratório, diminuição do gasto energético, lesões 

traqueais e laringes, da sepse, da pneumonia nosocomial e da incidência de 

displasia bronco pulmonar (FALCÃO, 1997).  

Embora existam ventiladores projetados especificamente para a VNI (bi-level), 

a princípio, qualquer ventilador é capaz de realizar a ventilação não invasiva 

(BRITISH THORACIC SOCIETY STANDARDS OF CARE COMMITTEE, 2002).  

 No que diz respeito à ventilação mecânica, considera-se um método 

fundamental de suporte respiratório e essencial para a sobrevivência na unidade de 

terapia intensiva neonatal. A ventilação mecânica não pode mais ser encarada 

apenas como uma mera modalidade de suporte usada para manter os pacientes 

vivos enquanto que tratamentos específicos são empregados para melhorar a 

patologia de base. Uma estratégia que incorpora os princípios básicos da ventilação 

com uma estratégia protetora pulmonar que pode acelerar a recuperação e 

minimizar a morbidade pulmonar e sua concomitante mortalidade (ROTTA, 2006). 

 Em um terceiro artigo o autor menciona sobre a ventilação mecânica em 

pacientes com pulmões saudáveis, com complacência pulmonar e resistência das 

vias aéreas normais, que pode ser realizada sem dificuldade. Independentemente do 

modo de ventilação utilizado (limitado por pressão ou por volume), o volume corrente 

é distribuído de forma bastante equilibrada em todo pulmão sadio durante a 

inspiração, devido à complacência homogênea entre as várias regiões pulmonares.  

Os parâmetros ventilatórios específicos variam de paciente para paciente de 

acordo com a idade, tamanho, e constituição física. O autor também refere a 
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Ventilação Mecânica em doenças de resistência anormal das vias aéreas são 

caracterizadas por um impedimento ao fluxo gasoso, que geralmente é mais 

importante durante a fase expiratória do ciclo respiratório. Assim sendo, esses 

pacientes apresentam tempos expiratórios prolongados, sibilância expiratória e 

hiperinsuflação pulmonar dinâmica. A elevada resistência das vias aéreas pode ser 

oriunda de broncoespasmo, edema da mucosa, acúmulo de muco, detritos 

intraluminais, compressão extrínseca ou no que é mais frequente na combinação 

desses fatores (ROTTA, 2006).  

O desenvolvimento do sistema respiratório de recém-nascidos pré-termo 

(RNPT) passa por importantes alterações devido à privação de um período crítico de 

crescimento intrauterino. A exposição do pulmão imaturo ao ambiente pós-natal ou 

tratamento intensivo posterior o torna susceptível a danos em virtude da sua 

diferenciação anatômica incompleta (RUGULO, 2005), justificando o fato de que, 

aproximadamente, 70% dos RNPT necessitam de ventilação mecânica (VM) durante 

sua evolução clínica (KAMLIN, 2006). 

O acompanhamento fisioterapêutico destes RNs proporciona uma 

estabilidade de variáveis hemodinâmicas, tal qual a frequência cardíaca (FC), a 

manutenção funcional da circulação cerebral do RN e secundariamente, mantém as 

vias aéreas com fluxo menos turbulento possível e com o mínimo de secreção, 

permitindo um aumento na permeabilidade e redução do número de fatores 

intrínsecos das vias aéreas que contribuem para o aumento da resistência pulmonar 

e diminuição nos eventos fisiológicos de trocas gasosas (ABREU et al., 2003). 

O teste de respiração espontânea (TRE) é a uma técnica simples, e quando 

realizado imediatamente antes da extubação pode fornecer informações úteis a 

respeito da capacidade do doente respirar espontaneamente (BOUSSO et al., 2006. 

COHEN et al.,2006).  

Em unidades de terapia intensiva (UTI) de adulto e pediátricas já é prática 

comum e está bem fundamentada a utilização desse teste, porém, poucas 

pesquisas foram realizadas para validade do mesmo na área neonatal (MUELLER et 

al., 2006). 
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OBJETIVO 

 

Este artigo tem como objetivo analisar as técnicas de ventilação mecânica em 

diferentes casos clínicos de pacientes neonatos. Trazendo a importância de se 

compreender a ventilação mecânica neonatal. 

 

METODOLOGIA 

 

Foram realizadas buscas nas bases Scielo e BVS (Biblioteca Virtual de 

Saúde) no mês de agosto de 2016. Utilizando como termos de buscas artigos de 

ventilação mecânica, ventiladores mecânicos, lesão pulmonar induzida, testes 

respiratórios e displasia pulmonar, incluindo diversas combinações desses termos 

utilizando o filtro, título, resumo e assunto. Foram excluídos artigos em línguas 

diferentes do português. Os critérios de inclusão nessa pesquisa foram: abordar o 

tratamento dos pacientes sob ventilação mecânica invasiva e não invasiva 

baseando-se nas recomendações em resultados de estudos clínicos. Dessa forma 

na pesquisa é considerado como critério de exclusão pesquisas com crianças que 

se encontravam em uso de analgesia ou sedação no momento da aplicação do 

protocolo. 

 

RESULTADO 

 

A busca com o descritor ventilação mecânica no recém-nascido utilizando 

como filtro o idioma português resultou em 213 artigos. Destes, 197 foram excluídos 

por não estarem relacionados com ventilação mecânica neonatal. Resultando em 16 

artigos, destes 10 foram excluídos por não estarem na língua portuguesa. O 

Resultado final para analise ficou em seis artigos 

 Os artigos encontrados abordam temas relevantes para o tratamento de 

pacientes neonatos submetidos à ventilação mecânica como relatado pelos autores 

sendo descritos benefícios e algumas complicações causadas pelo uso inadequado 

e prolongado da ventilação mecânica como descrito abaixo: De acordo com 

Cavalcante (2007) A prematuridade é considerada um grande problema de saúde 

pública, principalmente nos países em desenvolvimento em razão dos elevados 

índices de morbimortalidade e invalidez infantil. Segundo a Organização Mundial de 
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Saúde (OMS) e conceituado recém-nascido prétermo (RNPT) ou prematuro aquele 

que nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional e recém-nascido (RN) 

de baixo peso o que nasce com 2.500g ou menos.  

Segundo Vaz (1986), a imaturidade e uma das principais causas de 

morbimortalidade perinatal. Ela decorre da imaturidade anatômica e fisiológica do 

sistema nervoso central e respiratório levando a alterações como infecções 

congênitas ou adquiridas, anoxia, hemorragia intracraniana, mongolismo, diopatias, 

fragilidade capilar aumentada, episódios de apneia, síndrome do desconforto 

respiratório (SDR). De acordo com os autores no que diz respeito a ventilação 

mecânica, considera-se um método fundamental de suporte respiratório e essencial 

para a sobrevivência na unidade de terapia intensiva neonatal. Uma das maiores 

preocupações são as complicações causadas pelo uso inadequado e prolongado 

desse recurso,  podendo levar a ulceração e edema na mucosa da via aérea 

superior, hemorragia, estenoses subglotica e traqueal, alteração do fluxo mucociliar 

normal, infecções (sinusites e pneumonia), aspiração, síndrome do extravasamento 

de ar (pneumotórax, pneumomediastino e enfisema intersticial), aumento do risco de 

displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, hemorragia peri e 

intraventricular, leucomalacia periventricular e sepse. Desta forma, a retirada do 

mecanismo ventilatório invasivo e tão importante quanto a sua utilização. Os autores 

ao estudar 13 recém-nascidos (intubados e respirando espontaneamente com 

pressão positiva em vias aéreas) para determinar a relação benefício e risco da 

fisioterapia respiratória.  

Após aspiração e hiper-ventilação, observou-se que a resistência das vias 

aéreas caía significantemente após a vibração, porém, após duas horas, houve 

retorno aos níveis anteriores e os resultados obtidos evidenciaram a melhora clínica 

dos RNPT tratados. Existem relatos na literatura de que várias alterações na FC 

estão relacionadas a intervenções ambientais, assim, considerou-se que a condição 

mais favorável ao RN está relacionada a um ambiente de termoneutralidade.  

Em um outro resultado observado, foram investigados 87 prontuários, sendo 

excluídos 23 por preenchimento incompleto, portanto, totalizando 64 prontuários 

analisados, dos quais 34 (53%) eram de indivíduos do gênero feminino. A média da 

idade gestacional dos recém-nascidos internados era de 30 ½ semanas, a do peso 

ao nascimento, 1,26 kg. Do total analisado, 35 (55%) dos RNPTs recém-nascido 

pré-termos), que tinham média de tempo de intubação de 8,78 dias, receberam alta. 
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Após a extubação 23 utilizaram CPAP pressão positiva contínua na via aérea 

aleatoriamente), destes, 61% obtiveram sucesso e nove insucessos.  

Em relação à indicação do N-IPPV (a ventilação não invasiva com pressão 

positiva) intermitente, 4 RNPTs foram submetidos ao N-IPPV, 1 (25%) obteve 

sucesso, e 3, insucesso. Em relação ao critério de oxigenoterapia, 8 RNPTs 

utilizaram alguma forma de oxigênio, dos quais 5 (63%) obtiveram sucesso, e 3, 

insucesso, necessitando de outro recurso. Segundo Falcão MC (1997). As 

vantagens da ventilação não invasiva são melhora da oxigenação, do padrão 

respiratório e da troca gasosa, diminuição do gasto energético, das lesões traqueais 

e laríngeas, da sepse, da pneumonia nosocomial e da incidência de displasia 

broncopulmonar.  

No entanto, na prática clínica, os profissionais se deparam com controvérsias 

sobre o método mais indicado da pressão positiva continua (CPAP) ou pressão 

positiva intermitente sincronizada (SNIPPV) ou não sincronizada (N-IPPV). Davis PG 

et al., (2003) nos estudos que comparam a ventilação não invasiva com pressão 

intermitente com a pressão contínua, foi observado que ambas têm o intuito de 

reduzir o número de reintubações, sendo que a CPAP oferece uma pressão 

sustentada das narinas aos pulmões, já a NIPPV, proporciona o mesmo suporte 

adicionando um outro com acréscimo de respirações, contribuindo para o sucesso 

da ventilação com pressão positiva intermitente.  

Foi realizado um outro estudo com 60 recém-nascidos com peso inferior a 

1,500g, divididos em 2 grupos cada um com 30 recém-nascidos. Observou 

homogeneidade entre os grupos exceto quanto a pressão média das vias aéreas.  

Em relação ao sucesso e ao fracasso na exturbação foi observado diferenças 

quanto o peso atual e o fiO2 e o peso menor e a FiO2. De todos os Recém-nascidos 

que realizaram o teste de espiração espontânea não houve alterações na média da 

FC, SpO2, FR e dos valores do BSA antes e durante o 10o, 20o e 30o minutos da 

realização do teste. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após a revisão da literatura sobre ventilação mecânica neonatal fica evidente 

que ao utilizar a técnica não invasiva percebe-se que as vantagens da ventilação 

não invasiva são: melhora da oxigenação, do padrão respiratório e da troca gasosa, 
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diminuição do gasto energético, das lesões traqueais e laríngeas, reduz a incidência 

de  pneumonia nosocomial e da incidência de displasia broncopulmonar, com tudo a 

técnica não invasiva pode reduzir a taxa de mortalidade, dessa forma reduz o tempo 

de hospitalização em neonatologia. Em contrapartida a técnica invasiva, atua 

diretamente no sistema ventilatório podendo alterar a mecânica pulmonar através da 

complacência pulmonar dinâmica. 

 

Palavras-chave: Ventilação Mecânica; Ventiladores Mecânicos; Lesão Pulmonar 

Induzida; Displasia Pulmonar. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 296 

ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA E A INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA AQUÁTICA: UM ESTUDO DE REVISÃO 

 
Melissa Panta dos Santos; Luana Ribeiro Pontes; Magda Pinheiro Gonçalves Silva; 

Abrahão Augusto J. Quadros. 
 

Email: panta383@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Encefalopatia crônica não progressiva ou não evolutiva também conhecida 

como paralisia cerebral é uma desordem do movimento e da postura consequente a 

lesão não progressiva do cérebro imaturo ou em desenvolvimento, que provoca 

manifestações clínicas (BAX et al., 2005). Desde as decisões do Simpósio de 

Oxford, em 1959, paralisia cerebral passou a ser conceituada como encefalopatia 

crônica não evolutiva da infância (ECNEI) ou não progressiva (ECNP), constituindo 

um grupo heterogêneo, tanto do ponto de vista etiológico quanto em relação ao 

quadro clínico, tem como elo comum o fato de apresentar predominantemente 

sintomatologia motora, combinada a outros diferentes sinais e sintomas (DIAMENT, 

1996; ROBERTSON; CHRISTIANSON, 1994; ROTTA, 2001).  

Os distúrbios motores podem ser acompanhados por distúrbios de cognição, 

comunicação, percepção e/ou epilepsia. As desordens musculoesqueléticas e do 

movimento são as principais alterações secundárias à lesão encefálica. Essas 

alterações podem resultar em déficits posturais, do equilíbrio e da marcha, bem 

como em comprometimento do desempenho funcional da criança, sendo que a 

gravidade das alterações depende da extensão e localidade da lesão (BAX et al., 

2005; TRAHAN; MALOUIN, 2002; NAVARRO et al., 2009).  

Dentre as alterações da disfunção motora apresentam-se problemas 

neuromusculares e musculoesqueléticos, como espasticidade, distonia, 

incoordenação, perda de controle motor seletivo, fraqueza muscular, contraturas 

musculares e deformidades ósseas (CALCAGNO et al., 2006). Essas alterações, 

podem influenciar de forma relevante o desempenho em atividades funcionais visto 

que dependem da boa interação entre músculos espásticos e antagonistas 

enfraquecidos, incluindo marcha, escrita, atividades de lazer, entre outros (LAZZARI 

et al., 2012).  

A classificação das ECNPs é feita levando-se em conta o momento da lesão, 

o local da lesão, a etiologia, a sintomatologia ou a distribuição topográfica, podendo 

mailto:panta383@gmail.com
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ser: espástica ou piramidais; coreoatetósicas ou extrapiramidais; atáxicas e mistas. 

A incidência é de 2 a 2,5 por cada 1.000 nascidos vivos nos países desenvolvidos, e 

de 7 por 1.000 em países em desenvolvimento (JACQUES K et al., 2010). O 

tratamento envolve equipe multiprofissional e a família, embora, não haja 

perspectiva de cura, seus efeitos podem ser minimizados (ROTTA, 2001).  

O tratamento fisioterapêutico visa minimizar as consequências e promover a 

máxima função possível, utilizando técnicas para diminuir a hipertonia muscular, 

minimizar os problemas secundários, como encurtamentos e contraturas, aumentar 

a amplitude de movimento, maximizar o controle motor seletivo, a força muscular e a 

coordenação motora (BONOMO et al., 2007). A fisioterapia aquática, indicada para o 

tratamento da ECNP, baseia-se em conceitos de fisiologia e biomecânica. Utilizam 

as propriedades físicas da água como empuxo, a pressão hidrostática, a turbulência 

e a densidade substancialmente distinta da densidade do ar (BONOMO et al., 2007). 

Os efeitos fisiológicos envolvem respostas cardíacas, respiratórias, renais e 

musculoesqueléticas (TOVIN et al., 1994).  

 

OBJETIVO  

 

Analisar os efeitos da fisioterapia aquática em pacientes com encefalopatia 

crônica não progressiva.  

 

MÉTODOS  

 

Pesquisa bibliográfica, utilizou-se a estratégia de busca bibliográfica 

independente do ano de publicação utilizando-se os descritores “encefalopatia 

crônica não progressiva”, “chronic non-progressive encephalopathy”, “paralisia 

cerebral”, “cerebral palsy” e “reabilitação”, “rheabilitation”, e para a combinação com 

os descritores “hidroterapia”, “hydrotherapy”, com o refinamento “fisioterapia 

aquática”, “aquatic therapy”, “hidrocinesioterapia”, “hydrokinesitherapy”, “exercício 

aquático”, “aquatic exercise”, “atividades aquáticas”, “aquatic activities” a estratégia 

de busca bibliográfica dos anos de publicação de 2000 a 2016. Foi utilizada a lógica 

booleana de pesquisa, em que as palavras-chave são ligadas com os conectivos 

“and” e “or”, nas bases de dados Medline, SciELO, Lilacs e COCHRANE.  
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RESULTADO 

 

Foram localizados 35 artigos, com o refinamento totalizaram 16 artigos 

incluídos no estudo. 

Quadro 1- Síntese dos artigos dos artigos selecionados 
Autor/Ano 
publicaçã

o 

Tipo de 
estudo 

Objetivo 
Casuística

/ 
Idade 

Método Intervenção Conclusão 

Aidar et al 
2006. 

Serie de 
casos. 

Avaliar a função 
social em 
pacientes 
submetidos a um 
programa de 
atividades físicas 
aquáticas. 

N=27 crianças 
com PC 

1,3 a 6,7 anos 
Média 4,2 

anos. 

Questionário 
PEDI 
Atividades físicas 
aquáticas.  

16 semanas, 
2X/semana por 
45 minutos. 

Melhora 
significativa 
p<0,05 no nível 
da função social. 

Bonomo et al 
2007. 

Ensaio 
clínico não 
controlado. 

Verificar o efeito 
do tratamento 
hidroterapêutico 
na funcionalidade 
e tônus de 
crianças com 
tetraparesia 
espástica. 

N=7 crianças 
com idade 
entre 2 e 6 
anos. Média de 
3,97 anos e +\-
47,64 meses. 

Escala de 
Ashworth 
modificada e a 
PEDI parte 1. 

20 sessões, 
2X\semana, por 
40 minutos. 

Tônus muscular 
sem alteração. 
Melhora nas 
habilidades de 
autocuidado, 
mobilidade e 
função social. 

Torres et al 
2007. 

Estudo quase 
experimental. 

Estudo 
comparativo de 
dois métodos de 
tratamento 
fisioterapêutico: 
aquática e 
convencional. 

N=22 crianças 
com PC, com 
idade entre 1 e 
16 anos. 

Escala de 
Ashworth 
modificada e 
escala de 
medição da 
função motora 
grossa. 

40 sessões. 
Crianças 
divididas em 2 
grupos: a) 
fisioterapia 
aquática e b) 
fisioterapia 
convencional. 

Ambos os 
tratamentos 
foram efetivos 
para tratamento 
de crianças com 
PC espástica, 
promovendo a 
melhora 
significativa da 
espasticidade. 

Cardoso et al 
2007. 

Estudo de 
caso. 

Verificar os 
benefícios da 
hidroterapia na 
melhora do 
equilíbrio da 
marcha em 
pacientes com PC 
diplégica 
espástica. 

N=1 criança 
com PC 
diplégica 
espástica leve 
com alterações 
na marcha. 

Cinemática da 
marcha e do 
equilíbrio. As 
imagens foram 
realizadas no 
plano sagital e 
frontal, andando 
em barras 
paralelas. 

7 sessões, 
2x\semana, por 
50 min. 

A hidroterapia é 
eficaz no 
aumento do 
equilíbrio, e da 
confiança durante 
a marcha, 
quando 
combinado com o 
tratamento 
fisioterapêutico 
convencional. 

 

 Estudos de 
casos 
descritivo e 
exploratório. 

Investigar a 
influência de 
programa de 
atividades 
aquáticas no 
comportamento 
psicomotor de 
crianças com PC. 

N=2 crianças 
com PC 
espástica, 
com idade de 
7 (P2) e 12 
(P1) anos. 

Avaliação 
psicomotora 
adaptada: 
avaliação de 
coordenação 
geral, 
coordenação fina 
e óculo manual, 
equilíbrio 
estacionário e 
equilíbrio 
dinâmico. 
 

5 meses de 
tratamento 
2x\semana, 60 
min. 

P1 melhorou 
33% em 
coordenação e 
equilíbrio, 14% 
em esquema 
corporal, 40% em 
lateralidade, 17% 
em orientação 
espacial e 41% 
em orientação 
temporal. P2 
melhorou 20% 
em coordenação 
e equilíbrio, 13% 
em esquema 
corporal, 28% em 
lateralidade, 05% 
orientação 
espacial e 33% 
em orientação 
temporal. 

Rosa et al 
2008. 

Descritivo 
quase 
experimental. 

Avaliar o 
desenvolvimento 
motor de criança 
com PC atáxica e 
os efeitos de 
programa de 
atividades motoras 
no meio aquático. 

N=1 criança 
com idade de 
10 anos com 
PC atáxica. 

Avaliação motora 
(motricidade, 
equilíbrio, 
lateralidade e 
organização 
espacial e 
temporal). 
 

Dois meses, 2 
vezes por 
semana, com 
duração de 45 
minutos. 

Equilíbrio 
(avançou 12 
meses na idade 
motora). Não 
apresentou 
alterações 
proporcionais nas 
outras áreas. 
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Navarro et al 
2009. 

Relato de 
caso 
descritivo e 
exploratório. 

Verificar a 
importância da 
hidrocinesioterapia 
no tratamento de 
PC para melhora 
e/ou manutenção 
do quadro clínico. 

N=1 adulto 
com 34 anos 
com PC 
tetraparesia 
espástica e 
atáxica. 

Marcha; AVD’s. 
ADM e 
coordenação 
motora. 

11 meses, 
2x\semana por 
45 min.  
Procedimento 
em duas etapas:  
adaptação no 
meio aquático e 
aumento 
progressivo do 
nível dos 
exercícios. 

Melhorou 
equilíbrio, 
manutenção da 
independência 
motora do 
paciente. 

 

Chrysagis et al 
2009. 

Ensaio clínico 
controlado. 

Verificar o efeito 
de um programa 
de natação nos 
tônus, função 
motora e ADM, de 
estudantes com 
PC. 

N=12 
estudantes com 
PC, (6 com PC 
e grupo 
controle), entre 
12 a 20 anos. 

Escala de 
Ashworth 
modificada, função 
motora grossa e 
ADM. 

10 semanas 
por 55 min, 
2x\semana. 

O programa de 
natação causou 
efeito positivo na 
atividade motora, 
espasticidade e 
ADM. 

Pastrello et al 
2009. 

Estudo de 
caso. 

Verificar se o 
método Watsu é 
capaz de atuar na 
fisioterapia 
aquática 
complementar, no 
processo de 
reabilitação. 

N=1 criança 
com idade de 4 
anos e 4 
meses, com PC 
tetraparetica. 

Avaliação da 
função motora 
grossa. 

4 meses por 30 
min, 
2x\semana. 

O método Watsu 
auxilia na 
reabilitação 
motora e na 
funcionalidade, 
por proporcionar 
maiores 
experiências 
motoras. 

Rocha et al 
2009. 

Estudo de 
caso. 

Analisar as 
contribuições da 
natação no 
tratamento da 
criança com lesão 
cerebral. 

N=1 criança de 
12 anos com 
PC. 

Coleta de dados 
de observação 
sistemática, 
formulário com 
perguntas abertas 
e intervenção com 
atividades físicas e 
psicomotoras 
realizadas no 
ambiente aquático. 

Um ano de 
observação. 

Melhorou força, 
equilíbrio, ADM, 
movimentos 
simples (junção 
de mãos). 

Espindula et al 
2010. 

Estudo de 
caso. 

Avaliar a 
flexibilidade da 
cadeia muscular 
posterior, 
utilizando o 
método proposto 
por Wells e Dillon, 
antes e depois de 
cada sessão de 
hidroterapia. 

N=3 crianças 
com PC 
diparética, 
entre idade de 
7 a 10 anos. 

Flexômetro de 
Wells. 

1 mês, 
1x\semana 
durante 30 min. 

A hidroterapia 
promove 
melhora da 
flexibilidade em 
relação à cadeia 
muscular 
posterior, pelo 
relaxamento 
global e a 
consequente 
diminuição do 
tônus muscular, 
quando 
associada à 
exercícios de 
alongamento 
passivos.  

Lucena et al 
2012. 

Relato de 
caso. 

Relatar caso de 
uma criança com 
PC associada a 
deficiência 
intelectual, 
considerando a 
importância da 
fisioterapia nas 
sequelas 
ocasionadas por 
esse tipo de 
agravo. 

N=1 criança 
com idade de 7 
anos com PC  

Avaliação 
neurológica 
fisioterapêutica. 

7 meses e 
meio, 
2x\semana 
durante 40 a 60 
min. 
Totalizando 30 
atendimentos 
em solo e sete 
atendimentos 
na piscina 
terapêutica 
aquecida. 

Melhora do 
reajuste postural 
e capacidade 
funcional. 

Getz et al 
2012. 

Estudo piloto. Avaliar o gasto 
metabólico, na 
agua e no solo. 

N=17 crianças 
com PC 
espástica 
diplégica, entre 
3 e 6 anos. 

Teste de 
caminhada de 10 
metros, escala da 
função motora 
grossa e PEDI. 

4 meses, 
2x\semanas 
por 30 min. 

Na água essas 
crianças têm 
gasto metabólico 
maior do que no 
solo. 

Maciel et al 
2013. 

Estudo 
transversal. 

Identificar as 
alterações 
posturais e do 
equilíbrio de 
crianças com PC, 
e verificar os 
efeitos de distintas 
abordagens 
terapêuticas sobre 

N= 6 crianças 
com PC 
hemiparetica, 
com idade 
entre 6 e 11 
anos. 

Avaliação postural 
com fotometria, 
software de analise 
postural/SAPO e 
escala de equilíbrio 
(PBS). 

2 meses, 
2x\semana 
durante 1 hora. 
4 realizaram 
hidroterapia 
associada a 
cinesioterapia e 
2 somente 
cinesioterapia 

Ajuste postural 
(diminuição do 
valgismo, flexão 
de joelho e 
anteversão 
pélvica, e 
melhora do 
déficit de 
equilíbrio. Não 
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o alinhamento e 
controle postural. 

apresentou 
diferenças entre 
os que faziam 
cinesioterapia e 
fisioterapia 
aquática para 
aquelas que 
faziam apenas 
cinesioterapia. 

Possamai et al 
2013. 

Estudo de 
caso. 

Verificar se ocorre 
alterações no 
tônus muscular e 
na capacidade 
funcional do 
paciente de PC, 
antes e após 
intervenção da 
fisioterapia 
aquática. 

N=1 criança 
com idade de 2 
anos e 6 meses 
com PC 
espástica. 

PEDI e avaliação 
do tônus muscular 
(Durigon e 
Piemonte). 

20 sessões. Diminuição da 
espasticidade e 
maior 
independência. 
Não houve 
diferença 
significativa da 
capacidade 
funcional. 

Oliveira et al 
2015. 

Ensaio clinico 
controlado. 

Verificar a 
interferência da 
fisioterapia 
aquática no 
equilíbrio de 
crianças com PC. 

N=15 crianças 
com PC 
diparética 
espástica, com 
idade entre 5 e 
8 anos. 

Escala de 
equilíbrio funcional 
de BERG; 
Dynamic Gait Indx; 
Time Up and Go 
Eletromiografia de 
superfície. 

16 sessões, 
2x\semana 
durante 35 
semanas, 
durante 8 
semanas. 

Melhora da 
velocidade e 
modificação na 
execução da 
marcha em 
determinadas 
tarefas. 

 

DISCUSSÃO 

 

Todos os resultados dos artigos estudados mostraram melhora em algum 

aspecto do quadro clínico da ECNP. Os estudos que Aidar et al. (2006); Torres et al. 

(2007); Chrysagis et al. (2009); Pastrello et al. (2009); Getz et al. (2012) e Possamai 

et al. (2013) apresentaram melhora significativa da função social, autocuidado e 

mobilidade. Alguns relatam melhora significativa da espasticidade e ADM, sem 

alteração dos tônus. 

Os estudos de cardoso et al. (2007); Rosa et al. (2008); Maciel et al. (2013) e 

Oliveira et al. (2015) apresentaram melhora da coordenação e equilíbrio corporal, 

melhora da velocidade e modificação na execução da marcha em determinadas 

tarefas, ajuste postural (diminuição do valgismo, flexão de joelho e anteversão 

pélvica e melhora do déficit de equilíbrio). 

 Navarro et al. (2009), mostrou melhora do equilíbrio, manutenção da 

independência motora, Rocha et al. (2009), mostrou melhora de força, equilíbrio, 

ADM e movimentos simples, e Espindula et al, 2010 mostrou melhora da 

flexibilidade e diminuição do tônus muscular.  

Considerando a casuística, 43,7% dos estudos foram estudo de caso com 1 

paciente, 25% de 2 a 7 pacientes e 31,3% de 12 a 27 pacientes.  
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CONCLUSÃO 

 

A Fisioterapia aquática é um recurso fisioterapêutico que contribui para o 

tratamento dos pacientes com ECNP, por proporcionar melhora do equilíbrio, 

coordenação motora, orientação temporal e espacial, melhora da marcha, da 

flexibilidade muscular e da função social. Há necessidade de estudos com maior 

número de pacientes, a maioria dos estudos (68,75) analisados foram feitos com 

casuística pequena de 1 a 7 pacientes.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular dentro do 

capítulo das miopatias primárias, classificada como Distrofia Muscular Progressiva. 

Doença de caráter hereditário recessivo com alta taxa de mutação do gene DMD 

ligado ao cromossomo X no braço curto no locus Xp21.2-21.1, responsável pela 

codificação da distrofina (Acary 2001; Wagner 2002), mais 50% da mutação em 

humanos envolve ampla deleção no locus Xp21 (Kapsa et al., 2003), o que 

determina alteração na expressão da isoforma 427 kDa da proteína distrofina nas 

células musculares esqueléticas estriadas (VAN DEN BERG; TOME; FARDEAU, 

1995). Por meio de estudos imunohistoquímicos foi determinada a localização da 

distrofina em posição subsarcolemal das fibras dos músculos esqueléticos 

(HOFFMAN, 1987). A distrofina é uma proteína do citoesqueleto e faz parte do 

complexo distrofina-glicoproteínas constituído pelas distroglicanas, sarcoglicanas, 

sintrofinas, distrobrevinas, sarcospan (WATKINS et al., 2000). Intermedia a interação 

entre a F-actina no sarcoplasma e laminina na matriz extracelular promovendo 

estabilização do sarcolema e proteção de danos induzidos pela contração muscular 

(OZOWA, 2006). As principais alterações histológicas do músculo distrófico no início 

da doença pela ausência da distrofina são os inúmeros focos de mionecrose, intenso 

infiltrado inflamatório, miofibras hipertróficas, degeneração e perda de fibras e altos 

níveis de creatina quinase no soro (enzima que indica lesão muscular). Os ciclos 

repetidos de degeneração esgotam a capacidade regenerativa das células satélites 

e mecanismos fibróticos causam substituição progressiva do tecido muscular 

contrátil por tecido conjuntivo e adiposo (CAROMANO, 1999; COLLINS; MORGAN, 

2003). 

A distrofia Muscular de Duchenne é a segunda doença geneticamente 

hereditária mais comum em humanos (MELO; VALDES; PINTO, 2005) e a primeira 

mais comum das distrofias em crianças, com uma incidência de 3:3.000-3.500 
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indivíduos do sexo masculino e com prevalência de 3:100.000. No Brasil ocorrem 

cerca de 700 novos casos por ano (WAGNER, 2002; ZATZ, 2001).  

 

OBJETIVO 

 

Descrever a história natural da distrofia muscular de Duchenne e a 

intervenção fisioterapêutica nas diferentes fases da doença.  

 

MÉTODOS 

 

Pesquisa bibliográfica, utilizou-se a estratégia de busca bibliográfica 

independente do ano de publicação utilizando-se os descritores “Distrofia Muscular 

de Duchenne”, “Duchenne muscular dystrophy” e “reabilitação”, “rheabilitation”, e 

para a combinação com os descritores “fisioterapia”, “physiotherapy”, “physical 

Therapy”, com o refinamento “manifestação clínica”, “sinais e sintomas clínicos”, 

“clinical manifestation”, “clinical signs and symptoms”, “História natural da doença”, 

“natural disease history”, a estratégia de busca bibliográfica dos anos de publicação 

de 1970 a 2016. Foi Utilizada a lógica booleana de pesquisa, em que as palavras-

chave são ligadas com os conectivos “and” e “or”, nas bases de dados Medline, 

SciELO, Lilacs e COCHRANE.  

 

RESULTADO 

 

Foram localizados 4.000, com o refinamento totalizaram 8 artigos incluídos no 

estudo. Para que o fisioterapeuta estabeleça um programa de tratamento adequado 

para pacientes com distrofia muscular de Duchenne é necessário conhecer a 

fisiopatologia, manifestação clínica e a história natural da doença, necessários para 

o raciocínio clínico para a avaliação, diagnóstico cinético funcional e as intervenções 

precoces e apropriadas.  

História natural da doença 

A progressão da doença é geralmente dividida em três estágios: 1 - Estágio 

Inicial, 2 – Estágio de Transição e 3 – Estágio tardio ou de não deambulação. A 

progressão da doença é conhecida pelos ciclos fraqueza progressiva, compensação 

postural, desenvolvimento de contraturas e deformidades, perda da função e 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 305 

comprometimento respiratório e cardíaco (BAACH et al., 1981). A retroalimentação 

do ciclo de eventos foi pormenorizadamente descrita por Roy e Gibson (1970). Os 

meninos com distrofia muscular de Duchenne apresentam um período inicial de 

ganho em habilidades motoras, seguido por um patamar em aquisições, metade das 

crianças conseguem adquirir marcha independente até os 18 meses (GLANZMAN et 

al., 2011; WALTON, 1988), e logo seguido de declínio na deambulação 

(GLANZMAN et al., 2011).  

Os indivíduos com distrofia muscular de Duchenne apresentam atraso no 

desenvolvimento motor, tais como dificuldades para déficit de equilíbrio, demora 

para deambular, dificuldade para subir escadas, quedas frequentes (FONSECA; 

MACHADO; FERRAZ, 2007). Embora a manifestação dos sinais e sintomas da 

fraqueza muscular possam iniciar em idade precoce, nos três primeiros anos de 

vida, (LEVY, 1998), entre três e cinco anos de idade (JEJURIKAR; KUZON, 2003), 

nos meninos, a média de idade em que a maioria é diagnosticada é com cinco de 

idade. A fraqueza muscular inicial se dá de forma simétrica e previsível sendo 

proximal com progressão para distal (HSU; FURUMASU, 1993) envolve 

primeiramente os membros inferiores envolvendo a cintura pélvica outros músculos 

são afetados posteriormente como cintura escapular e membros superiores (LEVY, 

1978).  

A forma progressiva da fraqueza muscular associada ao desequilíbrio 

muscular levam a adaptações e compensações posturais que resultam em 

encurtamentos e contraturas musculares, causando com o aumento da idade, 

dependência funcional (BROOKE et al., 1989). Os músculos mais envolvidos são 

flexores de quadril, extensores de joelho, rotadores de ombro e flexores de pescoço. 

As contraturas do trato iliotibial, flexores de quadris e flexores de tornozelos são 

mais notadas a partir dos seis anos de idade. Os músculos menos envolvidos são 

inversores dos pés e flexores plantares (BROOKE et al., 1983). O encurtamento dos 

músculos mais fortes e a distensão dos músculos mais fracos resulta em diminuição 

progressiva da capacidade de extensão fisiológica das articulações dos quadris, 

joelhos e tornozelos (BROOKE et al., 1983). O sinal de Gowers é uma adaptação 

para compensar a fraqueza dos extensores do quadril, extensores do tronco e 

extensores dos joelhos. 

A lordose lombar é primeira alteração da postura corporal compensatória 

associada a inclinação dos ombros e tronco superior inclinado para trás. Conforme a 
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fraqueza muscular do quadríceps aumenta, ocorre a fixação do joelho com 

manutenção do centro de gravidade à frente, resultando na marcha anserina em 

equino progredindo para a marcha digitígrada (BROOKE et al., 1983; HSU; 

FURUMASU, 1993).  

A perda da marcha, considerada o fator principal da história natural da 

doença, é resultado da progressão da fraqueza e das contraturas nos membros 

inferiores (McDONALD et al., 1995). A completa dependência da cadeira de rodas 

leva ao desuso da musculatura de tronco associada a fraqueza da clínica da doença 

resulta em posturas viciosas, agravamento da escoliose e/ou cifoescoliose e das 

atrofias, piora das contraturas articulares, obesidade, osteoporose e infecção 

respiratória (SILVA, 2010). A fase terminal da doença se caracteriza pela 

insuficiência respiratória, cardiomiopatia resultando no óbito (MANZUR, 2009). 

O diagnóstico formal de DMD é tipicamente através de uma combinação de 

métodos, incluindo diagnóstico clínico de fraqueza muscular progressiva, história 

familiar e níveis aumentados de creatina quinase no sangue (BUSHBY, 2010). Para 

fornecer um diagnóstico definitivo, o teste genético através de amostragem de 

sangue é muitas vezes realizado, com ou sem uma biópsia muscular (MANZUR, 

2009).  

Tratamento - até a atualidade o tratamento da distrofia muscular de 

Duchenne é somente paliativo, dentre os tratamentos disponíveis estão a terapia 

genica, terapia celular, métodos de manipulação genômica da mutação entre outros. 

No esquema terapêutico da distrofia muscular de Duchene, mantém-se há anos a 

utilização de corticoterapia, basicamente coadjuvada pela fisioterapia. 

 

Quadro1 – Síntese doas artigos consultados. Intervenção fisioterapêutica nas diferentes fases da 
distrofia muscular de Duchenne. 
FASES (AUTOR) ALTERAÇÕES OBJETIVOS TRATAMENTOS 

 
 
 
 
 

 Fase inicial 
(De 3 a 7 anos) 

 
 
 
 
 
(1,4,5,8,9) 

- Fraqueza muscular; 
- Contratura muscular;  
- Dificuldades para 
deambular, saltar, correr e 
levantar da cadeira; 
- Alargamento de sua base, 
induzindo a marcha 
anserina; 
- Realiza manobra de 
Gowers; 
- Pseudo hipertrofia por 
conta da substituição de 
tecido muscular por tecido 
conjuntivo gorduroso. 

- Estabilizar as 
contraturas de 
membros inferiores; 
- Prolongar o estado 
funcional na caminhada 
e manter a capacidade 
de sentar; 
- Auxiliar a manutenção 
da posição ortostática; 
- Expandir a força 
contrátil dos músculos; 
- Prevenir 
deformidades; 
Manter a mobilidade 
funcional. 

Solo 

- Alongamento ativo assistido  
- Reeducação postural; 
- Realização de atividades 
diárias (AVD) com obstáculos, 
para desacelerar a progressão 
da doença; 
Hidroterapia 

- Estimular a criança a pegar 
objetos enquanto o 
Fisioterapeuta cria 
turbulências ao seu redor; 
- Realizar exercícios 
isotônicos de MMSS e MMII; 
- Utilizar órteses para prevenir 
e manter a funcionalidade dos 
membros. 
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Fase intermediaria     
(de 9 a 14 anos) 
 

(1,4,5,6,7,8,9) 

- Fraqueza muscular com 
progressão; 
- Início da perda da marcha; 
- Base de apoio mais 
alargada que a fase anterior 
(diminuição do equilíbrio); 
- Síndrome da Banda 
Iliotibial (causando dor, 
prejudicando na qualidade 
de vida e no tratamento do 
paciente); 
- Quedas frequentes. 
- Perdas de movimentos 
(AVD). 
- Deformidades ósseas nos 
pés; 
- Hiperlordose; 
- Uso de suspensórios ou 
cirurgia para prolongar a 
macha, uso de cadeira de 
rodas para locomoção de 
longa distância; 
- Perda total da macha 
(entre 13 e 15 anos). 

- Minimizar a 
velocidade do 
desenvolvimento da 
fraqueza muscular;  
- Prolongar a 
independência 
funcional; 
- Diminuição da Dor; 
- Minimizar desvios 
posturais e 
deformidades ósseas; 
- Auxilio postural na 
cadeira de rodas. 

Solo 

- Alongamentos diários; 
- Exercícios ativo livre e 
passivo; 
- Uso de órteses para as 
possíveis deformidades 
ósseas; 
Hidroterapia 

- Alongamentos; 
- Movimentos lentos 
proporcionando relaxamento e 
redução da dor; 
- Estimular a criança a pegar 
objetos enquanto o 
Fisioterapeuta cria 
turbulências ao seu redor; 
- Flutuação com auxílio de um 
macarrão entre as pernas, 
estimulando o equilíbrio; 
- Controle de tronco e 
equilíbrio utilizando tapete 
flutuador; 

 
Fase 

tardia/fase terminal 
(15 anos ou mais) 

 

(2,3,7,8) 

- Dependente de cadeira de 
rodas. 
- A fraqueza muscular 
continua a progredir;  
- Fraqueza dos músculos do 
tronco, desenvolve-se uma 
escoliose grave; 
- Insuficiência respiratória; 
- Envolvimento cardíaco 

- Minimizar o desvio 
postural; 
- Delongar o aumento 
da fraqueza muscular; 
- Preservar a expansão 
pulmonar; 
- Auxiliar a manutenção 
dos músculos 
respiratórios; 
- Assistência 
respiratória continua. 

- Uso de cadeira ergonômica; 
- Terapias manuais; 
- Higiene brônquica; 
- Ventilação mecânica não 
invasiva (BIPAP); 
- Ventilação mecânica invasiva 
(traqueostomia) 

 

Legenda: AVD Atividade da vida diária, MMSS Membros superiores, MMII Membros inferiores, BIPAP 
Pressão Positiva Bifásica nas Vias Aéreas. 1- Santos, et al. (2006), 2- Fonseca et al. (2007), 3- 
Figueira et al. (2012), 4- Caromano (1999), 5- Fachardo et al. (2004), 6- Silvia et al. (2016), 7- Rodini 
et al. (2012), 8- Fernandes et al. (2012), 9- Caromano et al. (1998). 

 

Figura 1 – História natural da distrofia muscular de Duchenne, segundo a literatura consultada. 
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DISCUSSÃO 

 

Essa revisão mostra alguns tratamentos que são eficazes no processo natural 

da doença foi verificado que algumas dificuldades como deambular, levantar e 

manter em posicionamento adequado na fase inicial pode ser utilizado 

alongamentos, reeducação postural, exercícios isotônicos e hidroterapia, lembrando 

que há controvérsias sobre os exercícios, pois alguns exercícios requerem muita 

força contra a gravidade, porém a ausência deles pode prejudicar a funcionalidade 

de órgãos e sistemas, como por exemplo, o sistema cardiorrespiratório e também 

auxilia na qualidade de vida. Para não prejudicar o paciente podem ser utilizados 

exercícios ativos e isométrico livre para melhorar a fraqueza muscular, perda da 

marcha, porque são atividades leves e moderadas. A hidroterapia beneficia com 

melhora da funcionalidade, mas é necessário ser bem aplicada. 

Na fase terminal, onde ocorre desenvolvimento de escoliose, insuficiência 

respiratória e cardíaca, podem ser utilizadas terapias manuais e ventilação 

mecânica, por contribuírem para o bom funcionamento cardiovascular e respiratório, 

que representam a principal complicação. Nesse quesito não foi encontrado 

tratamentos específicos para insuficiência respiratória e cardíaca. 

Segundo os estudos a fisioterapia ajuda a retardar as complicações da 

doença, ajudando na melhora do quadro clinico e a qualidade de vida do paciente. 

Verificou-se que o tratamento fisioterapêutico para Distrofia Muscular De Duchenne, 

baseia se nas diferentes fases da doença e de acordo com idade. Sendo baseada 

em 3 fases: Fase inicial (3 a 7 anos) Fase Transitória (9 a 14 anos) e Fase terminal 

(15 anos ou mais).  

 

CONCLUSÃO  

 

A Fisioterapia é de suma importância para o tratamento da distrofia muscular 

de Duchenne. Estudos tem apresentado evidências da mudança da história natural 

da doença, principalmente na fase que compromete a musculatura respiratória. Nas 

diferentes fases da doença a fisioterapia proporciona a manutenção da 

funcionalidade, função respiratória e melhora da qualidade de vida. Embora a cura 

da doença não seja uma realidade hoje, os procedimentos fisioterapêuticos 

contribuem para desacelerar a progressão da doença aumentando a sobrevida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A postura é o resultado da relação entre a gravidade e os membros do corpo, 

sofrendo alterações durante a vida, principalmente na fase escolar, pois, nesse 

período ocorre o crescimento e os desenvolvimentos primordiais do corpo 

(GANGNET et al., 2013; PENHA; JOÃO, 2008). O índice de sedentarismo vem 

aumentando gradualmente, simultaneamente a maus hábitos atuais. Além disso, 

pode-se observar que a permanência em sedestação, associada com posições 

inadequadas se tornam cada vez mais comum entre as crianças, até mesmo antes 

da vivência letiva. (FORNAZARI; PEREIRA, 2008). Dessa forma, ao sentar o peso é 

transferido por meio da tuberosidade isquiática, tecidos moles da região glútea, 

como também o peso dos pés em relação ao solo (PYNT et al., 2001). 

Doenças musculoesqueléticas estão presentes em indivíduos que 

permanecem muito tempo na posição sentada, além da dor lombar. Dores no 

pescoço, costas, joelho e coxa são comuns em pessoas que mantém essa postura 

por uma jornada de 8-10 horas por dia durante 5 dias na semana.  

Um dos principais fatores que trazem grandes malefícios a postura, é o 

excesso de peso nas mochilas, pois é o recurso mais utilizado para transportes de 

materiais escolares em crianças. Devido à sobrecarga na coluna ocorre alterações 

posturais e dor, pois, as estruturas (ligamentos e discos) são influenciadas pelos 

maus hábitos atuais, por não possuir o poder de regeneração (GRAF et al., 1995; LI; 

LASLEGRAVE, 1999; HARTIVIGSEN, 2000). 

 

OBJETIVO 

 

A presente revisão de literatura teve como objetivo identificar alterações 

posturais em crianças no âmbito escolar, causadas pelos maus hábitos em 

sedestação e pelo excesso de peso das mochilas. 
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METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma busca de artigos científicos nas bases de dados SCIELO e 

BVS, publicados nos últimos seis anos, sendo considerado um bom período de 

publicações para o tema. Descritores utilizados foram: postura, saúde escolar, 

prevenção, criança, escola, estudantes, curvaturas da coluna vertebral, pré-escolar e 

saúde da criança. Foram adotados como critério de exclusão de artigos que tinham 

tema como: problemas posturais em jovens e adultos, postura em crianças 

acamadas, problemas posturais em crianças com doenças neurológicas e artigos 

que não tinham como tema saúde na escola. Os artigos selecionados foram de 

língua portuguesa e os mais significantes. Os temas foram lidos e analisados para a 

construção desse trabalho. 

 

RESULTADO 

 

A busca inicial resultou em 2518 artigos. Após serem aplicados os filtros 

resultou em 18 artigos. Destes, 1 estava duplicado e 10 foram excluídos pelos 

seguintes motivos: tratavam de postura relacionada a dor (n=2 artigos), tratava de 

postura em pacientes neurológicos (n= 1 artigo), postura relacionada ao exercício 

(n=1 artigo), tratava de postura de criança no leito (n=1 artigo), trabalho de menores 

(n=1 artigo), vacinação infantil (n=1 artigo), tratavam de revisão de literatura (n=3 

artigos). Assim, esta revisão de literatura foi composta por 7 artigos, descritos a 

seguir. 

Coelho et al. (2014), considerou a importância de avaliar a postura em 

crianças e adolescentes e identificar os fatores que podem causar alterações 

posturais, formulando hipótese de que a flexibilidade e sexo poderiam estar 

relacionada com a postura. O estudo consistiu em uma amostra de crianças de 5 a 

14 anos de ambos os sexos, que foram submetidos a uma avaliação postural. As 

crianças com menor flexibilidade apresentaram assimetria de joelho e inclinação 

corporal ântero-posterior. Nos escolares do sexo masculino com a flexibilidade 

reduzida, a assimetria de joelho é significantemente maior do que naqueles com a 

flexibilidade normal. A diminuição da flexibilidade dos isquitibiais pode ocasionar 

desvios posturais e afetar a funcionalidade da coluna vertebral e de outras 
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articulações. Em relação ao sexo, o estudo não apresentou efeito significativo sobre 

a postura, excluindo a possibilidade citada incialmente. 

De acordo com Marins et al. (2015), através de um estudo, que visa verificar a 

associação entre a presença de dor nas costas com o peso do material escolar, 

relataram que cerca de 41,8% das 48 crianças avaliadas, declararam ter dores nas 

costas, e 47,91% transportavam em suas mochilas um peso de até 10% relativo ao 

peso corporal de cada criança (peso ideal) e 52,09% carregavam em suas mochilas 

um peso superior a esse limite. Notou-se que a prevalência de dores nas costas, é 

de 47,82% para os que carregam o peso ideal na mochila e 36% dos alunos que 

excedem nessa carga, ou seja, não há relação entre o peso transportado na mochila 

e dores nas costas, já que a prevalência de dor é maior em crianças que carregam o 

peso ideal. O estudo mostra também que não há diferença entre os gêneros quando 

se trata de presença de dores nas costas e peso transportado na mochila. 

A mochila é o objeto mais utilizado para o transporte do material escolar. 

Outro estudo feito com crianças a partir dos 5 e 6 anos de idade, matriculados em 

uma escola municipal em Londrina. Foi um estudo voluntário feito com autorização 

dos pais e da Secretaria Municipal da educação. As crianças voluntárias não 

poderiam ter histórico de lesão que a impedisse de levar a mochila escolar. As 

mochilas poderiam ser de rodinhas ou com alças. Foram avaliadas durante uma 

semana para acompanhar a variação de cargas referente aos dias. De acordo com o 

estudo, os resultados obtidos mostram que apesar da mochila com alças ser a 

correta é de extrema importância avaliar o tamanho da mochila e como os materiais 

estão dispostos. O material deve ser transportado na altura do dorso com as duas 

alças sobre o ombro, totalmente ajustadas, para evitar a sobrecarga na região dorsal 

e hipercifose torácica. O peso da mochila não pode ultrapassar 5% a mais do peso 

corporal da criança (FUGINAMI et al., 2015). 

Vieira et al. 2015, fizeram uma pesquisa com 377 crianças de ambos os 

sexos com faixa etária entre cinco e seis anos e peso corporal médio de 22kg, com o 

objetivo de verificar se nas crianças havia sinais de escoliose precoce. Os resultados 

mostraram que em 99 crianças o teste de Adams foi positivo, sendo que as 

curvaturas em “C” e “S” foram as que mais prevaleceram entre as crianças.  Ou seja, 

nesse estudo houve prevalência de escoliose em 26,3% das crianças. Acreditam 

que os desvios estejam diretamente relacionados ao crescimento, pelo fato da 

maioria das curvaturas serem em “C”. 
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Numa escola de Porto Alegre foi implantado um Programa de Educação 

Postural (PEP) tendo como objetivo ensinar os alunos a postura correta de sentar e 

se levantar, como se sentar na frente do computador, a postura adequada para 

escrever, o que carregar na mochila e como se agachar para pegar objetos no chão. 

O estudo teve duração de 4 meses e participaram 40 alunos, sendo 23 meninas e 17 

meninos, com idades entre 8 a 12 anos. Durante o programa os alunos teriam que 

realizar atividades na sala de aula, e para a fixação do mesmo, também atividades 

realizadas em casa. As atividades baseavam-se em brincadeiras onde os alunos 

teriam que voltar a atenção para sua postura e automaticamente se corrigir. Ao final 

do estudo foi observado que ouve um efeito positivo na vida dos alunos, e uma 

melhora significativa em relação a postura correta ao se sentar, levantar, ao estar na 

frente do computador e ao se agachar para pegar objetos no chão. Os professores 

que participaram e que estavam observando os alunos relataram que ao fim do 

estudo além de se auto corrigirem quanto a sua postura, os alunos também estavam 

alertando os pais e os outros colegas sobre a postura correta (VIEIRA et al., 2015). 

Um estudo com 99 crianças de 7 a 11 anos do ensino fundamental, em escola 

particular da cidade São Paulo teve como objetivo avaliar a modificação na 

quantidade de carga transportada, o modelo e o modo de transportar mochilas 

escolares após sessões educativas. Foram avaliadas a massa corporal e estatura 

dos alunos, bem com a quantidade de carga transportada nas mochilas (kg). Os 

modelos e os modos de transporte das mochilas foram avaliados por filmagem pré e 

pós-intervenção. As crianças, os pais e os professores foram submetidos a sessão 

educativa, que consistiu de orientações teóricas sobre coluna vertebral e transporte 

de carga. Para as crianças foi adicionada orientação prática das posturas corretas 

no transporte de carga e receberam um reforço prático mensal durante três meses. 

Os resultados demonstraram que as medidas de intervenção baseada em educação 

postural por meio de sessões educativas promoveram mudanças significativas nos 

hábitos referentes à utilização de mochilas (FERNANDES et al., 2008). 

Outro estudo realizado com crianças de 8 a 10 anos de ambos sexos, com a 

aplicação de questionário para alunos visando hábitos posturais em local escolar e 

em suas atividades de vida diária. Foram colhidas medidas de massa corpórea e 

estatura. Os autores fizeram uma análise das mochilas, verificando quanto peso 

levavam e utilizaram marcadores de referência para avaliação fidedigna. O objeto de 

estudo utilizado foram os modelos das mochilas e a forma de transporta-las. A 
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amostra foi constituída por 48 estudantes, sendo 50% meninas e 50% meninos, no 

ensino fundamental. A massa corporal média foi de 33,2 ± 8,11 kg e a estatura, de 

132,2 ±6,72 cm. Foi constatada boa aceitação da sessão de educação postural por 

parte dos estudantes e durante sessões educacionais não foi alcançada eficácia nas 

mudanças de hábitos posturais. No entanto quando realizadas as AVD as posturas 

corretas foram automaticamente adotadas (BENINI et al., 2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo indicam que apesar de existir controvérsias em 

relação ao peso ideal que a mochila deve ter, é necessário que haja o uso 

consciente e correto das mochilas, e orientação dos pais para com os seus filhos 

sobre o uso de tal, pois a utilização incorreta, desajustada e mal distribuída, bem 

como o tamanho ou modelo inadequado das mochilas podem contribuir na 

manifestação de alterações posturais. Desse modo, seria de fundamental 

importância atentar-se em todos os detalhes na maneira de transporta-la para evitar 

futuros problemas posturais. 

Como maneira de prevenção, as escolas poderiam adotar programas 

específicos de atividades físicas com foco no alongamento, fortalecimento muscular 

e também no equilíbrio voltados para a postura adequada, associados com palestras 

direcionadas para a educação postural. Essas atividades, quando bem executadas, 

diminuem significativamente o risco de disfunções futuras.  

É recomendável que novos estudos dentro desse tema sejam realizados, pois 

além de haver controvérsias, pode melhorar a base de evidências cientificas do 

tratamento e prevenção de doenças voltadas a essas crianças. 

 

Palavras-chave: Criança; Postura; Escolares. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 316 

 

  

  

  

  

  

  

MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  

  



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 317 

 A ORIGEM DO ZERO 
 

Edilza Mascarenhas da Silva; Edilza Mascarenhas da Silva; Ionaria dos Santos 
Braga; Maria Francisca dos Santos Silva; Nilce Helena Woerle. 

 
Email: edilzamascarenhas21@outlook.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em muitos dos níveis de escolaridade observamos diversos erros no uso do 

zero. Na representação dos números como na execução dos algoritmos das 

operações elementares ele é intuitivo. Já em outras, como na leitura de números 

com ordens nulas, por exemplo, 10002, na multiplicação com zeros intercalados no 

multiplicador, na subtração com empréstimo, divisões em que o dividendo é menor 

que o divisor, em qualquer etapa do algoritmo da divisão, as dificuldades aparecem 

e exigem estratégias de ensino especiais para evitar erros. Ainda dar significado a 

potências de expoente zero e, em particular, 0 0 é complicado. 

Pesquisar sobre o nada é de tão grande importância histórica e funcional que 

nos levou a ter um interesse em conhecer mais a fundo sobre o número zero, seu 

surgimento, e como as civilizações o receberam em seu cotidiano. Uma descoberta 

tão simples, mas que de tão simples, se tornou genial. O número zero alterou o 

cotidiano das civilizações que começaram a descobrir e utilizá-lo como um símbolo 

para o nada. 

O sábio mais sábio do mundo descobriu o nada, nada mesmo. Ele teve a 

ideia genial de que onde não há nada, nadinha mesmo, há o nada. E fez do nada 

um algarismo, o zero. A ciência seria impossível sem a matemática e a matemática 

mais impossível ainda sem o zero. É difícil imaginar como a humanidade pôde 

atravessar tantos milênios, produzindo muitos homens sábios, que não sabiam a 

verdadeira matemática, ou não tinha instrumentos para criar uma. É que os egípcios 

sabiam fazer, com seus astrólogos, muitos cálculos astronômicos. Os gregos eram 

filósofos, que ainda nos espantam por sua inteligência. Os romanos nos legaram leis 

que funcionam até hoje, coordenando relações entre pessoas. Mas a nenhum deles 

ocorreu essa ideia fundamental de que onde não há nada, algo existe: o nada (!). 

Com o zero, que é nada, podem-se coordenar os números, assim: o número um é 

um só, entretanto, com o zero na frente, ele se divide. O um com o zero na frente é 

um décimo; com dois zeros é um centésimo, etc. e tal (o zero, noções das coisas). 
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Apesar da invenção do zero ser atribuída aos hindus, em vários outros sistemas de 

numeração, tão ou mais antigos que o deles, aparecem sinais evidentes do uso do 

zero, é claro não como o que conhecemos agora (RIBEIRO, 1995, s/p.). 

Esse número causou inquietação, antes de ser descoberto, era um número 

estranho demais para existir. Durante muitos séculos sua origem foi negligenciada 

ou até mesmo ignorada, por estes motivos, queremos destacar a sua importância, 

sua origem, as dificuldades encontradas no passado, com aqueles que descobriram, 

e as dificuldades que esse número surpreendente, vem causando hoje para os 

alunos atuais. 

Nossa questão de pesquisa foi: as dificuldades do passado são encontradas 

ainda hoje no uso cotidiano do número zero? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

Verificar e analisar como a origem do número zero foi importante para as 

civilizações e como a falta de sua compreensão interfere na aprendizagem dos 

algoritmos das operações pelos alunos. 

Objetivos específicos 

- Apresentar a trajetória histórica do surgimento do zero; 

- Destacar como as civilizações do passado resolviam seus problemas com a 

falta de um número para o nada.  

- Identificar as dificuldades dos alunos tanto no uso do zero no sistema de 

numeração, como nos algoritmos das operações, principalmente, na multiplicação e 

divisão; 

- Verificar se o uso da história como estratégia de ensino pode auxiliar na 

diminuição dos erros. 

- Estabelecer estratégias para evitar ou diminuir os erros. 

 

METODOLOGIA 

 

Em nossa pesquisa, inicialmente, fizemos uma busca na literatura para 

encontrar o caminho histórico do surgimento do zero: Boyer (2010); Eves (2004); 

Ifrah (2005); Hogbem (1956). Para identificar os problemas de aprendizagem do uso 
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do zero e possíveis soluções consultamos Toledo (1997) e PCN (BRASIL,1998), 

livros didáticos, entre outros. Uma pesquisa de campo com coleta de dados, foi 

realizada em duas salas do 7º ano uma escola estadual e outra turma de uma escola 

municipal, ambas da periferia da cidade de São Paulo. Foi aplicada uma atividade 

avaliativa para identificar suas dificuldades nesse tema, envolvendo as operações 

com o zero principalmente na divisão e multiplicação. Os dados foram analisados 

estatisticamente e as conclusões ajudaram a nortear a escolha de atividades para 

evitar esses erros. 

 

RESULTADO 

 

A trajetória histórica - o surgimento do zero  

Na visão de Hogben (1956): o símbolo do zero foi inventado na Índia. “A 

invenção do Sunaya ou 0 libertou o intelecto humano das garras despóticas do 

ábaco”. 

Com o princípio de posição e a aceitação ou descoberta do zero como 

número ficou muito mais fácil realizar cálculos. 

 

Sistemas de numeração aditivos 

São três: Egípcio, Grego e Romano 

Os algarismos romanos, assim como os gregos usavam as letras do seu 

alfabeto associados a valores, não se destinavam a efetuar operações aritméticas. 

Eles sempre recorriam ao ábaco. 

Os gregos e romanos não conheciam o zero, não havia necessidade dele 

num sistema de numeração aditivo. 

 

Trabalho de campo: operações utilizando o zero 

Foi elaborada uma atividade com alunos do 7º ano do ensino fundamental ll 

em duas escolas distintas com o objetivo de analisar a compreensão dos alunos em 

relação à resolução de operações envolvendo o zero principalmente na multiplicação 

e divisão. Os alunos resolveram esses exercícios em uma aula cedida pelos 

professores das respectivas turmas. Vejamos abaixo as operações apresentadas 

aos alunos.  
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Efetue as operações: 

a) 25701+124 + 5  

b) 2530 - 841 

c) 3257 x 105 

d) 278 x 100 

e) 581 : 10 

f) 0 : 5 

g) 5 : 0 

h) 213 : 2 

i) 3 : 8 

j) 2472 : 12 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados foram colocados em tabelas e gráficos para visualizar melhor os 

resultados e, assim compará-los. Eles estão expressos em porcentagem de acertos 

das três turmas juntas, analisando as operações. Vejamos como eles se saíram. 

Sendo alunos do 7º ano esperávamos mais acertos, mas nas questões de 

multiplicação e divisão alguns alunos deixaram em branco. 

Questão a) (25701 + 124 + 5)  

Nessa questão o uso do zero é devido ao resultado da soma na ordem das 

unidades, isto é, 10 unidades = 1 dezena  

O resultado obtido na questão foi satisfatório com 83,06% de acerto em 

média. Os alunos conseguiram compreender a ordem das unidades representada 

pelo zero. 

 Na questão b) (2530 - 841) é impossível subtrair 1 unidade de 0 unidade, o 

aluno precisava transformar uma dezena em 10 unidades. O percentual foi de 

52,01%. Alguns alunos somaram em vez de subtrair, outros trocaram a ordem dos 

termos, e ainda outros não visualizam que uma dezena pode ser trocada por 10 

unidades e assim o resultado de 10 -1= 9 e aí temos só duas dezenas. 

Na multiplicação: c) 3257x105 os alunos deveriam multiplicar as ordens e 

colocar o resultado na posição correspondente.  

Só 25% dos alunos acertaram. Observamos que um grupo de alunos não tem 

domínio da técnica operatória. Muitos até multiplicam zero pelo multiplicando, mas 
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não deixam a primeira casa à direita vazia e ao somar as parcelas no final, as 

ordens não são as correspondentes. Aproximadamente 5% dos alunos aplicou o 

algoritmo colocando uma linha nula.  

Questão d) (278 x 100) - multiplicação de um número por 100. Sabemos que 

existe a regra: um número multiplicado por 10, 100, 1000, etc., para encontrar o 

resultado basta deslocar a vírgula para a direita quantos são os zeros do 

multiplicador, mas mesmo que ela seja ensinada a maioria não se lembra dela. 

A maioria montou a operação e o número de acertos aumentou (36,7%), mas 

alguns se esqueceram de abaixar os zeros. 

Na divisão a situação é mais crítica, muitos erros. 

Na operação de divisão por 10 - e) (581 : 10) também existe uma regra de 

deslocamento da vírgula, a média de alunos que conseguiu compreendem e acertar 

a operação é muito baixa cerda de 16,3% de acerto, onde o erro mais comum foi 

dividir 581 por 1 (um) e não por 10 (dez) isolando o zero por considerar um valor 

nulo. A técnica: deslocar a vírgula para a esquerda quantos são os zeros do divisor 

não foi aplicada e mesmo montando a operação poucos acertaram.  

Na questão - i) 3 : 8 a média de acerto é de 8,8% ainda mais baixo; o erro 

mais cometido foi não verificar que 3 inteiros divididos por 8 unidades é zero 

unidade. Muitos deixaram em branco, lembrando que esse tipo de operação é 

apresentado nos livros didáticos. Alguns disseram ser impossível dividir um valor 

pequeno por um valor grande. Exemplificaram dizendo que se tenho três balas e oito 

pessoas não tem condição de repartir uma para cada, não considerando a 

possibilidade de dividi-las em pedaços iguais. Para esses alunos a ordem das 

unidades não pode ser nula. 

Nessas divisões o papel do zero não é o de ocupar a ordem sem valor, mas 

ele é um número. Esse foi o último estágio dos hindus para a concretização do 

nosso sistema de numeração. O zero é um número sem valor, quando está sozinho, 

mas quando está acompanhado por outro algarismo que não ele mesmo passa a ter 

valor, por exemplo, 0,3 ou 10. 

 Na divisão da questão - f) (0 : 5) verificamos que quando o zero está no 

dividendo (0:5) a maioria (71,8%) dos alunos respondeu 0, ou seja, (0:5 = 0) 

corretamente.  

Já na questão g) (5 : 0) obtivemos uma média de 2,5% de acerto. Quando o 

zero está no divisor, as ideias de repartir e de medir não fazem sentido.  Como 
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observamos nos livros 6º ano, não aparecem sempre menções em relação à 

inexistência da divisão por zero. E só 2,8%dos alunos colocaram que essa divisão 

não existe; outros 5,6% deixaram em branco, 33,7% disseram que valia 5 e, 36,5% 

colocaram zero indicando que não houve por parte da maioria o conceito de que 

divisão por zero não existe. 

Questões h) 213 : 3 e j) 2472 : 12  tem o mesmo problema – uma ordem 

dividida pelo divisor dá quociente zero. 

  Os dados obtidos mostraram uma falta de domínio no algoritmo da divisão 

considerando que os valores colocados nas operações eram simples e que mesmo 

intuitivamente poderiam ser calculados. Isso impediu de verificar se o aluno ao 

dividir 1 por dois ou sete por doze encontrava zero.  

Nessas operações, o resultado é muito insatisfatório com média só de 20,2% 

de acertos na questão H resultado crítico por se tratar de uma divisão com apenas 

um número no dividendo e 16,8% na questão J, que traz dois algarismos no 

dividendo aumentando o nível de dificuldade. Mesmo não identificando o uso do 

zero, essa falta de domínio do algoritmo denota uma não compreensão do sistema 

de numeração.  

Um trabalho com a tabela valor de lugar nos termos da operação, bem como 

o uso do material dourado que através da decomposição dos números em suas 

ordens podem evitar a maioria dos erros. 

 

CONCLUSÃO 

 

Analisando a trajetória histórica do zero em uma pesquisa bibliográfica 

verificamos que a sua descoberta se deu na Índia por volta dos anos 100 a. C. e 150 

d. C. Notamos as dificuldades dos matemáticos das civilizações antigas para realizar 

seus cálculos e como isso dificultou o desenvolvimento de áreas como a álgebra. Foi 

o que aconteceu com os gregos. Sem um símbolo específico para o zero o ábaco foi 

a sua calculadora. Notamos que no sistema posicional, quando surgiram, eles 

deixavam um espaço vazio entre os algarismos que representava um valor 

inexistente, ou seja, “nada” e isso ocasionava muitos erros. Muitos estudos foram 

realizados até que os hindus conseguiram descobrir o zero e dar-lhe o status de 

número.  
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Fizemos uma pesquisa de campo para ver como está o nível de aprendizado 

dos alunos em relação a operações com o zero, verificamos que há diferença entre 

a compreensão das questões de uma para outra. Entretanto, os resultados podemos 

diz que foram insatisfatórios, pois o percentual de acertos ainda é muito baixo, 

mostrando o despreparo dos alunos na resolução de operações matemáticas 

simples envolvendo o zero. 

 

Palavras-chave: Zero; Sistemas de Contagem; Aprendizado. 
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CAMPOS CONCEITUAIS MULTIPLICATIVOS E JOGOS COMO ESTRATÉGIA DE 
APRENDIZADO 

 
Elisângela O. Ferreira da Rocha; Andréia Evangelista Campos; 

Flaviana Pereira da Silva; Maria Carolina Cascino da Cunha 
Carneiro. 

 
Email: eli_o_f@yahoo.com.br 

 
INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista as novas concepções e indagações sobre o ensino no país, 

em especial da matemática, são realizados vários estudos sobre esta temática de 

como tornar seu ensino mais significativo e quais as estratégias devem ser adotadas 

para tal, quais são os obstáculos que os alunos enfrentam que os impedem de 

desenvolver seu raciocínio cognitivo. Muitos autores salientam que a forma como a 

Matemática tem sido ensinada não está capacitando os alunos para os desafios com 

os quais eles enfrentam hoje. 

É preciso repensar a maneira de se ensinar matemática, focando não 

somente em conteúdos, mas sim no estudante em si, e tê-lo como personagem 

principal deste sistema. Da mesma forma, a didática dos professores de matemática, 

na construção dos conhecimentos multiplicativos deve ser mudada, de forma a 

ampliar o campo de atuação do aluno. Há muita ênfase nos algoritmos e técnicas 

operatórias e não na resolução de situações problema. 

Os fatos multiplicativos são ensinados, muitas vezes, somente como adição 

de parcelas iguais, desta forma o aluno não consegue ter um raciocínio mais 

aguçado do assunto, não consegue abstrair outros conhecimentos inerentes à 

multiplicação e divisão. Contudo, surge a preocupação e o interesse em estudar o 

Campo Conceitual Multiplicativo. 

Neste sentido, Pais (2001, p.10) destaca: 

A educação matemática é uma grande área de pesquisa educacional, cujo 

objeto de estudo é a compreensão, interpretação e descrição de fenômeno referente 

ao ensino e á aprendizagem da matemática, nos diversos níveis da escolaridade, 

quer seja em sua dimensão teórica ou prática [...] psicólogo Francês Gérard 

Vergnaud estudou e pesquisou muito sobre esta temática (1992,1994, 2009, 2001) a 

este respeito, assim como Jean Piaget e outros pesquisadores. 

Desta forma, este trabalho aborda os campos conceituais, em especial o 

campo conceitual multiplicativo, cujo objetivo é transformar este cenário em que os 
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alunos somente utilizam algoritmos e decoram fórmulas, sem nem ao menos 

compreenderem o que realmente estão fazendo. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997, p. 20-21), apresentam as competências as 

quais os estudantes devem desenvolver no decorrer da sua trajetória acadêmica ao 

se trabalhar com a matemática: 

Direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências 

básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação de 

estudos posteriores; Importância do desempenho de um papel ativo do aluno na 

construção do seu conhecimento; 

Ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir dos 

problemas vividos no cotidiano e encontrados nas várias disciplinas; 

Importância de se trabalhar com um amplo aspecto de conteúdos, incluindo-

se, já no ensino fundamental, elementos de estatística, probabilidade e 

combinatória, para atender à demanda social que indica a necessidade de abordar 

esses assuntos; 

Necessidade de levar os alunos a compreender a importância do uso da 

tecnologia e acompanhar sua permanente renovação. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Estudar o campo conceitual multiplicativo e, posteriormente, propor atividades 

com o uso de jogos como estratégias para o ensino e aprendizagem dos conceitos 

envolvidos no mesmo. 

Objetivos Específicos 

 Analisar o referencial teórico sobre a temática apresentada; 

 Contribuir com sugestões de atividades para a melhoria do ensino e 

aprendizagem do conteúdo abordado; 

 

METODOLOGIA 

 

Teste diagnóstico  

Alinhados a ideia de Vergnaud, foram desenvolvidos testes diagnósticos com 

alunos da 7ª série de uma escola pública de São Paulo, com intuito de verificar os 
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níveis de dificuldades encontradas pelos alunos ao realizarem operações utilizando 

a multiplicação e a divisão quando se trabalha com os seguintes itens:  

 Divisão e multiplicação de números inteiros e decimais; 

 Problemas envolvendo números inteiros e decimais; 

Problemas envolvendo Proporções e Frações;  

 

Desenho do teste  

Questão (1): 

ASSOCIADAS À IDEIA DE PROPORCIONALIDADE. 

1. Responda as questões abaixo da forma que achar mais adequada e 

justifique a forma em que realizou as operações.  

a) Uma caneta custa R$ 0,75. Quanto pagarei por 12 canetas iguais a essa?  

Como se trabalha neste problema com proporcionalidade (uma custa R$ 0,75, 

12 custa quanto? Espera-se que os alunos façam multiplicação, 0,75 por 12 é igual a 

R$ 9,00). 

b) Paguei R$ 135,00 pelas canetas que comprei que custaram R$ 4,50 cada, 

Quantas canetas comprei? Espera-se que os alunos dividam o total pago R$ 135,00 

pelo custo de cada caneta, por tanto foram compradas 30 canetas. R$ 135,00 / R$ 

4,50 = 30 canetas.  

Objetivo: trabalhar proporcionalidade, bem como números decimais. A 

escolha por trabalhar com números decimais torna a exercício mais complexo e 

quando se trabalha com dinheiro se aproxima da realidade do aluno. 

Questão (2): 

QUESTÕES DE COMBINAÇÃO  

2. Responda as questões abaixo da forma que achar mais adequada, 

desenhando, construindo tabela, etc.  

a) Para preparar sanduíches para vender, Maria comprou dois tipos de pão 

(baguete e francês), três tipos de frio (presunto, mortadela e salame) e dois tipos de 

queijo (mussarela e prato). Quantos tipos de sanduíche Maria vai conseguir preparar 

usando um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de frio em cada um? 

Uma das possibilidades que os alunos poderão adotar é fazer a árvore de 

possibilidades.  

Fig. 18: Árvore de possibilidades da questão 2 (a).  
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b) Joana irá a uma festa com suas amigas e esta em dúvidas, com qual roupa 

irá. Ajude Joana a combinar as roupas sendo: 1 saia azul, 1 saia vermelha, 1 blusa 

branca, 1 blusa, preta, 1 blusa bege. Quantas possibilidades Joana terá de roupas 

diferentes?  

Resposta: Uma das possibilidades que os alunos poderão adotar é fazer a 

árvore de possibilidades, ou simplesmente desenhar as possíveis formas.   

Fig. 19: Árvore de possibilidades da questão 2 (b).  

Objetivo: verificar a capacidade dos alunos em trabalhar com combinações, 

bem como mostrar as possibilidades através da árvore de combinação, tabela ou 

desenhos. 

Questão (3): 

QUESTÕES DE INVERSO  

3. Encontre o valor desconhecido em cada um dos itens abaixo.  

a) 420 ÷ [30] = 14.  Resposta: Os alunos deverão dividir 420 por 14 e 

encontraram 30. Pois, este exercício compreende a relação entre o dividendo e o 

quociente assim, 420 ÷ 30 = 14.  

b) [890] ÷ 5 = 178. Resposta: Os alunos deverão multiplicar 178 por 5 e 

encontraram 30. Neste exercício à relação entre o dividendo e o quociente assim 

178 ÷ 5 = 890. 

c) 315 ÷ 8 = [39,375]. Resposta: Os alunos deverão multiplicar 178 por 5 e 

encontraram 30. Divisão com números fracionários, então: 315 ÷ 8 = 39,375. 

d) [4500] ÷ 45 =100. Resposta: Os alunos deverão multiplicar 100 por 45 e 

encontraram 4500. Operação Inversa e consequentemente relação entre divisor e 

quociente. 100 x 45 = 4500. 

e) 98 ÷ [ 98] = 1 Resposta: Os alunos deverão multiplicar 98 por 1 e 

encontraram 98. Portanto = 1. Neste exercício basta somente realizar a operação de 

divisão direta, 98 ÷ 98 = 1.  

f) [   ] ÷ 0 =  0. Resposta: Não existe divisão por zero. 

g) 32 x [   ] = 16 Resposta: Os alunos deverão realizar a operação inversa, 

entre o quociente e o divisor. 16 dividido por 32= 0,5. 

h) [   ]  x  578 = 576 Resposta:  576/578 = 0,996539 x 578.  

i) 0 x [   ] = 0 Resposta: Os alunos deverão ter ciência do conceito de 

multiplicação em que todo número multiplicado por 0 é igual a zero.  
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j) [ 387 ] x 1 = 387. Resposta: Os alunos deverão ter conhecimento do número 

neutro da multiplicação que é o 1 (um), ou seja, qualquer número multiplicado por 1 

é igual ao próprio número.  

k) [   ] x 618 = 0. Resposta: Os alunos deverão ter ciência sobre conceito em 

que todo número multiplicado por 0 é igual a zero. 

l) 171 x [   ] = 0. Resposta: Os alunos deverão ter ciência sobre conceito em 

que todo número multiplicado por 0 é igual a zero. 

4. Como você poderia me convencer que a sua resolução para as questões 

acima apresentadas é a correta? 

Objetivo: Verificar se os alunos ao serem colocados frente a uma divisão são 

capazes de estabelecer as relações possíveis entre dividendo, divisor e quociente e 

resto. Verificar se os alunos são capazes de relacionar a multiplicação e a divisão 

como operações inversas (CUNHA, 1997, p. 65). 

Sujeitos da Pesquisa  

O teste foi realizado com 28 alunos do 7º ano C de uma escola da rede 

pública de São Paulo, por ser considerada a melhor classe dentre os 7º anos da 

mesma, e também pelo fato da professora regente da classe ter permitido que o 

teste você realizado em sua classe.  

Os alunos utilizaram lápis preto, borracha e lápis de cor na resolução dos 

exercícios, os quais foram realizados diretamente na folha para que fosse possível 

analisar o pensamento do aluno ao chegar á determinada solução.  

Os testes foram realizados individualmente em 100 minutos (duas aulas) e 

acompanharam a aplicação do teste três professoras, para que não houvesse 

consulta do colega ao lado, porém nenhuma professora poderia dar nenhuma 

instrução na resolução dos exercícios de forma a evitar influência nos resultados. 

 

RESULTADO 

 

Análises dos Resultados  

A priori será realizada uma análise quantitativa em relação ao desempenho 

geral dos alunos nas questões do teste diagnóstico.   
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Questão 1 – a 

Na questão 1(a) os alunos deveriam multiplicar 12 (quantidades de canetas) 

por 0,75 (preço de cada caneta), porém apenas 32% dos alunos obtiveram o 

resultado de sucesso, conseguindo realizar a conta corretamente obtendo o 

resultado de R$ 9,00, o que será pago pelas 12 canetas. E 68% dos alunos não 

conseguiram realizar corretamente a multiplicação, pois foram cometidos erros 

comuns, tais quais: 

a) Erro ao realizar a operação de multiplicação, por se tratar de número 

decimal menor que 1; 

b) Falta de atenção, ao copiar os valores para realizar os cálculos; 

c) Falta de habilidade necessária para trabalhar com multiplicação contendo 

dois algarismos;  

Portanto o desempenho dos alunos neste item não foi satisfatório. 

Questão 1 - b 

Já na questão 1(b) os alunos deveriam fazer a operação inversa da questão 

[1 - a] que consistia em dividir R$ 135,00 (valor total pago pelas canetas) por R$ 

4,50 (valor pago por cada caneta), obtendo assim o resultado de 30 (total de caneta 

compradas), porém como é possível perceber pelo gráfico acima, apenas 4% dos 

alunos obtiveram sucesso ao realizar esta operação. E 96% dos alunos não 

conseguiram realizar a operação corretamente e, portanto, foram constatados os 

seguintes erros: 

a) Utilizaram a operação correta, porém erraram ao realizar a divisão, por 

se tratar de número decimal; 

b) Desprezaram a parte decimal (0,50) trabalhando somente com 

números inteiros, exemplo: 135 / 4.  

c) Falta de habilidade algorítmica, ou seja, não possuem os 

conhecimentos do processo de divisão através do algoritmo, não distinguindo 

divisor, dividendo, quociente e resto; 

Questão 2 (a) 

Trabalhou-se na questão 2 (a) problema que envolviam combinação, e: 

a) Somente 4% dos alunos chegaram à resposta correta encontrando 12 

tipos de lanches diferentes que poderiam ser preparados;  

b) 96% dos alunos não interpretaram o enunciado da forma correta, pois a 

maioria não conseguiu compreender que deveriam utilizar somente um tipo de pão 
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(francês, baguete), um tipo de frios (presunto, mortadela e salame) e um dentre dois 

tipos de queijo (prato, mussarela), para confeccionar os lanches.  

Questão 2 (b) 

Na questão 2 (b) assim como na questão 2 (a) trabalhou-se com problemas 

que envolveram combinação, no entanto, na questão 2 (b) 36% dos alunos 

conseguiram interpretá-la da forma correta, e assim, efetuar a operação que 

consistia em, encontrar quantas combinações seria possível com duas saias (azul e 

vermelha) e três blusas (branca, preta e bege).  

Alguns dos alunos utilizaram a estratégia de desenhar as combinações 

possíveis, como segue no exemplo abaixo:  

Questões 3 

O exercício 3 consistiu em 12 itens, nas quais os alunos deveriam encontrar 

os valores desconhecidos, para tal era necessário realizar as operações de 

multiplicação e divisão, pois em alguns casos deveria ser utilizado a operação 

inversa para encontrar: divisor, dividendo e quociente, ou multiplicando, multiplicador 

e produto.  

Na questão (a)  

- Somente 4% dos alunos atingiram o objetivo esperado, o qual consistia em 

fazer relação entre o dividendo e o quociente, para assim obter o resultado correto.  

Na questão (g)  

- Nenhum aluno conseguiu acerta-la, pois havia um agravante, á dificuldade 

estava em uma multiplicação ter como resultado (produto) menor que o 

multiplicando (o que não é comum).  

Nas questões (b) e (d)  

- Nenhum aluno conseguiu alcançar o resultado esperado ao resolver as 

questões que envolviam operação inversa e a relação entre o divisor e quociente. 

Nas questões (c) 

- 4% dos alunos obtiveram sucesso ao realizá-las, pois a maioria não 

terminou de resolver a conta por ter números decimais. 

Nas questões (e), (f), (i), (j), (k) e (l) 

-Nestas questões os alunos deveriam utilizar as propriedades citadas em 

alguns livros que diz: “Todo número dividido por si mesmo é igual a um”, “não existe 

divisão por zero”, “todo número multiplicado por 1 é igual ao próprio. 

Na questão (h)  
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-Nenhum aluno conseguiu obter a resposta correta em que deveriam colocar 

os valores em forma de fração, todos responderam que não era possível chegar a 

resposta correta, pois o produto era menor que o multiplicador.  

Assim sendo para a resolução das atividades do exercício 3, os alunos 

deveriam em determinados casos perceber a operação inversa entre divisão e 

multiplicação, bem como as relações entre quociente, dividendo e resto. No entanto 

somente alguns alunos conseguiram chegar a resultados satisfatórios.  

SUGESTÕES DE JOGOS  

Após as análises dos resultados das questões, sugerimos alguns jogos que 

poderão ser trabalhados com esta turma, para que os alunos possam ter um 

desenvolvimento maior e que possam ajudá-los a compreender o que ocorrem 

quando realizam as operações multiplicação ou divisão. O jogo a seguir foi retirado 

do trabalho de José Ricardo de Rezende Zeni do Departamento de Matemática – 

Universidade Estadual Paulista (UNESP, 2012, p. 4). 

Este jogo tem por objetivo trabalhar a operação de divisão e os conceitos nela 

envolvidos, como quociente, divisor, dividendo e resto.  

1º JOGO - DO RESTO 

Participantes - poderão participar do jogo até 4 pessoas. 

Material necessário - Um tabuleiro, um dado, um marcador (tampinha de 

garrafa pet), para cada jogador. 

Como jogar - Cada grupo sorteia uma ordem para os jogadores. Todos os 

jogadores iniciam na primeira casa, a casa “25”, veja a figura abaixo. Em cada 

rodada, na sua vez, um jogador lança o dado: o número de casas que o jogador 

deve avançar é igual ao resto da divisão do número da casa em que se encontra 

(dividendo) pelo número que saiu no dado (divisor). 

Ganha o jogo - Quem atingir primeiro a casa “Fim”. 

Metodologia Todos os alunos devem registrar os cálculos efetuados, para 

depois analisá-las seguindo um roteiro. 

Roteiro de Questões: 

1. No começo do jogo, quais os resultados do dado que não permitem ao 

jogador avançar? 

2. Qual o maior número de casas que um jogador pode andar? 

3. Por que na casa “0” está escrita a palavra “Tchau”? 
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4. Estando em uma casa qualquer, quais os resultados no dado que não 

permitem ao jogador avançar? 

5. Se o jogador estiver na casa “80”, quais são os números que devem sair no 

dado para que ele ganhe o jogo? E se ele estiver na casa “51”?  

O objetivo deste jogo é trabalhar os conceitos da operação de multiplicação: 

multiplicando, multiplicador e produto. O jogo foi adaptado de: KAMI, JOSEPH 

(1992, p. 40). 

2º JOGO - ZIGUEZAGUE DA MULTIPLICAÇÃO 

Participantes - Poderá participar do jogo duplas. 

Material necessário - Um tabuleiro; 

- Dois baralhos numerados de 2 ao 9; 

- Dois marcadores diferentes (tampinha de garrafa pet). 

Como jogar - Os marcadores são colocados na linha de partida. O jogo é 

formado por dois jogadores. As cartas são embaralhadas e cada jogador na sua vez 

escolhe duas cartas do baralho, formando uma multiplicação. Se as cartas sorteadas 

foram 7 x 4 = 28, o jogador colocará seu marcador sobre o número 28, dando inicio 

ao jogo.  

Cada jogador poderá movimentar apenas uma casa em cada jogada em 

qualquer direção. 

Não pode ocupar uma casa que já esteja ocupada pelo adversário; 

Ganha o jogo - Vence o jogador quem conseguir chegar à linha de chegada, 

primeiro. 

 

CONCLUSÃO  

 

De acordo com as pesquisas realizadas foi possível verificar a necessidade 

de se trabalhar nas escolas com as crianças, não somente o conceito de 

multiplicação, a partir de soma de parcelas iguais, pois quando há exercícios 

distintos os alunos estão presos a conceitos pré-definidos e não conseguem 

raciocinar de outra forma.   

É necessário, como propõe especialmente Vergnaud (2001) que as crianças 

devem aprender conceitos, relações e situações problemas, uma vez que postos 

frente a situações que necessitem de mais conhecimentos eles conseguirão 

desenvolver da melhor forma. 
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É indispensável trabalhar com diversos conceitos tanto multiplicativos quanto 

aditivo, tais quais, proporção, combinação, produtos cartesianos, trabalhar com 

números decimais e frações de diversas formas, para que o aluno possa 

desenvolver seu raciocínio cognitivo. 

Assim sendo, diante do nosso objetivo inicial de explorar os campos 

conceituais multiplicativos dos números inteiros e decimais, e a necessidade de 

refletir cada vez mais sobre as estratégias necessárias que devemos buscar para 

reverter tal situação da educação básica do Brasil, em especial a do ensino de 

matemática, que vem a cada dia sendo desestimulada pelos professores, por propor 

situações dissociadas da realidade do aluno, quanto pelo fato da tecnologia obter 

quase que totalmente a atenção dos alunos, podendo ser utilizada como uma aliada 

nesta batalha, em busca de uma educação de qualidade, não é o que ocorre. 

E por fim, o emprego de jogos vem sendo uma das estratégias eficazes de 

ensino-aprendizagem, pois estimulam os alunos a pensarem e também interagirem 

com seus pares. Orly (2011, p.46), sugere que: 

(...) utilizar jogos no contexto escolar, como uma das possibilidades de 

desenvolver competências relacionadas a uma área de conhecimento, pode tornar-

se um recurso importante para o professor desde que haja uma escolha adequada e 

uma intencionalidade justificada por um projeto de trabalho. 

Deste modo, existe a necessidade de em perspectivas futuras, dar 

continuidade ao trabalho a partir de intervenções usando atividades lúdicas, de 

modo a observar o desempenho dos alunos e aprofundar os conhecimentos sobre 

esta temática. 

 

Palavras-chave: Campos Multiplicativos; Jogo. 
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SCHOOLOGY E EDMODO: UM BREVE ESTUDO SOBRE AMBIENTES VIRTUAIS 
E SUA RELEVÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM ENTRE OS 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

André Antonio da Silva; Maria Carolina Cascino da Cunha Carneiro. 
 

Email: prof_aas@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 
 

Desde meados de 1980 as tecnologias em informática (chamadas de TI) têm 

dado a sua contribuição para o processo de ensino-aprendizado. Ela, segundo 

Borba, Silva e Gadanidis (2014) passou por quatro fases. Cada uma deu a sua 

contribuição ao processo. Entretanto, percebe-se desde uma relutância em sua 

utilização, passando pelo despreparo dos docentes na manipulação da mesma, até 

a perda de objetividade em sua aplicação (haja vista a quantidade de recursos que 

temos hoje).  

Assim a de TI, que ao mesmo tempo é uma ferramenta de muita utilidade, 

pode ser a vilã da história, trazendo dificuldades para o processo de ensino-

aprendizado. Desde de o referido ano, quando se deu início a primeira fase, até 

2004 quando iníciou a quarta fase (fase atual), apareceram desde softwares, 

aplicativos e correlatos, que podem ser instalados em um dispositivo, até a utilização 

de ambientes virtuais, que se utilizam com uma simples troca de mensagens, até 

ambientes de desenvolvimento de trabalhos colaborativos. Dessa forma, percebe-se 

que a TI têm nos proporcionado muitas ferramentas para o processo de ensino-

aprendizado.  

Estudos mostram que softwares e aplicativos que trabalham o conteúdo 

acadêmico de forma lúdica e experiencial tem obtido bons resultados. Isso é o que 

mostram Soffa e Alcântara (2015, p. 4929) ao elucidar em sua pesquisa que, 

"segundo os professores pesquisados, o ambiente e o uso dos softwares têm 

ocasionado melhoras quanto à qualidade pedagógica ou quanto à relação ensino-

aprendizagem no trabalho docente”. 

Percebe-se que o uso do AVA é uma realidade para os ensinos de graduação 

e pós-graduação. Muitas instituições de ensino têm se utilizado, cada vez mais, do 

ensino na modalidade EAD. Entretanto, ao passo que a utilização de AVAs é uma 

constante e tem crescido, em nível universitário, de forma rápida, há uma 

morosidade na implantação dos AVAs e TICs nos Ensinos Fundamental II e Médio. 
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Os problemas vão desde falta de estrutura, conhecimento e preparação das 

instituições de ensino e do corpo docente, até uma rigidez na implementação da 

tecnologia por acreditar mais em métodos tradicionais de ensino em detrimento aos 

novos conceitos de aprendizado. 

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo verificar a relevância do 

uso do AVA, com a implementação de TICs, para os alunos do Ensino Fundamental 

II, trabalhando, especificamente com conteúdos de matemática. Como pesquisar 

ambientes virtuais é algo extenso, haja vista que há hoje, certa variedade de 

ambientes virtuais, tais como Moodle, TelEduc, Tidia-Ae, AulaNet, e-ProInfo, 

Edmodo, Schoology, Blackboard, etc., a pesquisa concentrou-se em quantificar a 

relevância do Ambiente Virtual denominado Schoology, como uma ferramenta de 

apoio ao processo de ensino e aprendizado nas aulas de matemática do Ensino 

Fundamental II. 

Mostrou-se aqui como o uso dessa tecnologia tem ajudado no envolvimento 

dos alunos com os conteúdos trabalhados em sala de aula. Identificando desde o 

aumento do interesse pelos mesmos, até a facilitação do processo de ensino-

aprendizado. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar quais são os aspectos positivos e negativos que os Ambientes 

Virtuais, denominados Schoology e Edmodo trazem para o processo de ensino-

aprendizado aos alunos do Ensino Fundamental II, em duas escolas da zona sul de 

São Paulo, ao trabalharem conteúdos matemáticos pertinentes a matriz curricular 

vigente no estado de São Paulo no ano de 2015. 

No que tange a objetivos específicos tem-se: 

Identificar a relevância do uso de AVA para o ensino de matemática para o 

Ensino Fundamental II. 

Identificar, em linhas gerais, a disposição e qualificação do docente para a 

utilização de AVAs e TICs. 

Identificar se a ferramenta é de fácil acesso e utilização, quer seja para 

docente ou discente. 
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METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica (que faz uso de fontes 

primárias em diálogo com secundárias). Nelas revisou-se conceitos, metodologias, 

bem como as explanações dos usos e aplicações dos AVAs e TICs como auxilio no 

processo de ensino aprendizado, quer seja do conteúdo de matemática, quer seja 

em outros conteúdos acadêmicos. Foi utilizado também, no que tange a pesquisa de 

campo, o uso da plataforma denominada Schoology e Edmodo como ferramenta de 

auxílio no processo de ensino aprendizado para os alunos do Ensino Fundamental II 

em duas escolas privadas na zona sul da cidade de São Paulo.  

Num primeiro momento a pesquisa contemplou o uso de duas plataformas, 

Schoology e Edmodo. As duas mostraram-se eficientes. Entretanto, no decorrer da 

pesquisa, evidenciou-se que, para o objetivo proposto, a plataforma Schoology 

exerce proeminência à Edmodo. Assim, as pesquisas se aprofundaram utilizando 

mais a plataforma Schoology do que a plataforma Edmodo. 

No ambiente, os alunos são previamente cadastrados e, semanalmente, 

assistem um vídeo criado pelo professor (vídeo esse que tem cerca de 6 minutos 

contendo as informações necessárias acerca do conteúdo que está sendo 

trabalhado em sala de aula). Após assistirem o vídeo eles são levados a 

responderem questões referentes ao assunto. Nesse processo, o aluno tem uma 

devolutiva instantânea, ou seja, sabe seu desempenho frente às atividades. O 

professor analisa os acertos e erros, e, na próxima aula presencial modera os 

porquês dos erros e acertos. 

 

RESULTADO 

 

Os resultados mostraram-se interessantes. É possível elencá-los como: 1) 

despertamento e envolvimento substancial dos alunos. Percebeu-se que alunos que 

não realizavam atividades extraclasse começaram a realizá-las (pois, com elas se 

tornaram digitais, podem ser realizadas em qualquer lugar, quer seja em casa, 

dentro de um ônibus, etc.);  

2) assimilação do assunto. Ao retomar o assunto em sala percebeu-se que os 

alunos estavam inteirados do mesmo. Sabiam o que está havendo e debatiam o 

porquê das teorias; 3) ferramenta relevante. Os alunos têm dado uma devolutiva 
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favorável às estratégias com o uso de AVA's. Eles mencionam que o fato de poder 

se relacionar com o assunto quantas vezes quiserem os ajuda muito (isso por conta 

do vídeo). Eles conseguem sanar dúvidas que, muitas vezes, não são possíveis 

serem sanadas em sala de aula; 4) desinibição. A timidez é marca de muitos alunos. 

Como o relacionamento é virtual, os alunos não se intimidam em perguntar e tirar 

dúvidas, quer seja com o professor, quer no grupo de discussão. 

Durante o processo de elaboração do presente estudo, foi obtido uma 

devolutiva em forma de depoimento de três alunos do 9º ano, que ao prestarem a 

prova da ETEC, obtiveram aprovação (em âmbito geral) e rendimento satisfatório 

com o conteúdo de matemática. Disseram eles: "o ambiente virtual ajudou muito 

para tirar as dúvidas que tínhamos e compreender melhor a matéria. Aí, os 

exercícios da ETEC foram resolvidos tranquilamente”. 

O único empecilho encontrado para se usar os ambientes virtuais foi, alguns 

casos isolados, que tiveram dificuldades de acesso a internet. Mas, isso foi 

solucionado de duas formas diferentes: 1) com o uso de Lan Houses; 2) com a 

disponibilidade do uso do laboratório de informática do colégio. 

Assim, concluiu-se que as estratégias usadas com os ambientes virtuais têm 

se mostrado um bom auxiliar para o processo de ensino aprendizado, despertando 

neles a vontade de aprender mais os conteúdos matemáticos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Vive-se em uma era em que os aspectos digitais são de fácil e rápida 

assimilação e uso por parte dos jovens e adolescentes. É comum a cena dos alunos 

com seus smartphones nas mãos nos intervalos da escola (e porque não mencionar 

aqueles que intentam utilizar o mesmo durante as aulas mais intediosas). Mesmo a 

tecnologia sendo algo inerente a todos, inclusive aos alunos, ainda há resistências 

em utilizar tais equipamentos como ferramenta no processo de ensino-aprendizado. 

O cisma entre os que defendem o uso e os que “demonizam” o mesmo não é 

latente. É claro que o problema não é simplesmente utilizar ou não o equipamento 

em sala de aula, mas como utiliza-lo. 

É importante mencionar que estudos mais profundos mostram que os 

recursos digitais não são o "salvador da pátria”. Bennett, Maton e Kervin (2008, p. 

780) diz em que seu estudo "mostra que os estudantes mudam sua abordagem à 
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aprendizagem dependendo de sua percepção do que uma tarefa requer e de seu 

sucesso anterior com uma abordagem particular [...]. Atribuir um estilo particular de 

aprendizagem ou mesmo preferências gerais para toda uma geração é, portanto, 

questionável”. 

Há uma séria necessidade de mudança no uso de recursos para o processo 

de ensino-aprendizado por parte dos docentes. Mostrou-se no trabalho que o uso de 

AVAs e TICs configura-se uma excelente ferramenta para auxiliar no processo de 

ensino-aprendizado. Vive-se um momento da educação, do relacionamento com a 

informação, nos processos cognitivos que pede algo a mais que o processo 

tradicional. Carneiro (1999, p. 16) diz que: estamos vivendo hoje, uma 

movimentação, no panorama educativo nacional, em que ocorre um conjunto 

complexo de mudanças, escolhas, exclusões e modificações nas verdades a 

respeito de educação, escola, professor e conhecimento escolar, que convergem 

para a produção de uma nova identidade docente: o professor de Matemática 

profissional, formado em cursos de Licenciatura renovados, identificados com a área 

de Educação Matemática; atuando em espaços de liberdade, com condições para 

trabalhar sobre si mesmo, produzindo-se numa conduta ética. 

A mudança que Carneiro comenta deve ser real, e, o MEC evidencia 

preocupação nesses aspectos ao mencionar em sua resolução que: 

- Ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática a partir 

dos problemas vividos no cotidiano e encontrados em outras disciplinas; 

- Necessidade de levar os alunos a compreenderem a importância do uso da 

tecnologia e acompanharem sua permanente renovação (BRASIL, 1997, p. 6-7).  

Tendo esses aspectos em vista, a presente pesquisa propôs a utilização de 

AVAs e TICs como uma ferramenta que auxilia o processo de ensino-aprendizado, e 

não que ele seja um fim em sim mesmo. Advoga-se o método dinâmico de aula, ou 

seja, aquele que se utiliza da ferramenta adequada para o momento necessário. Se 

a ocasião pede uma aula expositiva, com o auxilio de lousa e giz, esse método deve 

ser privilegiado e contemplado, se a necessidade for de recursos digitais, deve 

ocorrer o mesmo. Dessa forma, nota-se que o método se mostra eficaz. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática; Ambientes Virtuais de Aprendizagem; 

Tecnologia de Informação e Comunicação; Schoology. 
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE JOVENS DE UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DA GRANDE SÃO PAULO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL 

 
Cristiane Gomes da Silva; Narcisio Rios Oliveira; Sabrina Daniela Lopes Viana; 

Iramaia Ribeiro Figueiredo. 
 

Email: cristianegomes17@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A aquisição de hábitos e práticas alimentares saudáveis tem início na 

infância, com o aleitamento materno, e, no decorrer da vida, consolida-se com a 

busca de uma melhor qualidade de vida. Entende-se por qualidade de vida aquilo 

que é bom, desejável, saudável e compensador nas áreas pessoal, social, afetiva e 

profissional. Para que o indivíduo tenha uma boa qualidade de vida, torna-se 

necessário a integração de todas as áreas, considerando-se a alimentação saudável 

uma condição essencial para a promoção da saúde (PHILIPPI, 2008).  

A prática alimentar pode ser entendida como todas as formas de convívio com 

o alimento. Constitui um conjunto de ações realizadas que tem início no momento 

em que o indivíduo decide qual alimento consumir em função da disponibilidade e do 

hábito alimentar. As preferências e aversões, o modo de preparo, bem como os 

horários e as refeições (PHILIPPI, 2008), corroborando com o que diz Garcia (1997) 

que apresenta a alimentação como um processo que envolve diversos fatores e 

apresenta grandes significados, desde as experiências pessoais até as culturais, 

assim sendo tal processo encontra-se diretamente ligado aos processos de 

preparação dos alimentos para consumo, a condição social do indivíduo, religião, 

época e a memória familiar.  

Segundo Leite et al. (2011), a qualidade de vida dos universitários está 

diretamente relacionada com as diversas inquietações vivenciadas pelo mesmo no 

cotidiano acadêmico e em sua vida pessoal. Os problemas familiares e de saúde, as 

questões financeiras, a presença de sofrimento, a conquista da independência, a 

escolha da profissão a ser seguida, entre outros fatores, interferem diretamente no 

bem-estar físico, psicológico, ambiental e social destes indivíduos.  

Pires et al. (2013) sugerem que as mudanças no estilo de vida da população, 

ocasionadas pelo capitalismo e dos avanços da tecnologia tem levado o padrão de 

exercício físico e alimentar a sofrer comprometimentos, o que tem exposto a cada 

vez mais a população ao risco de desenvolvimento de doenças crônicas não 
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transmissíveis. Segundo Silva e Moreira (2011), um dos fatores mais preocupantes 

durante a adolescência está relacionado à alimentação, visto que essa fase é tida 

como um período crítico para o desenvolvimento da obesidade, ocasionada não 

apenas pelo consumo alimentar, mas também pelas diversas mudanças biológicas 

ocorridas durante este período.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme citado por 

Leite et al. (2011), “um pequeno conjunto de fatores de risco responde pela grande 

maioria das mortes por doenças crônicas não transmissíveis e por fração substancial 

da carga de doenças devida a essas enfermidades”. Dentre esses fatores, os que 

mais se destacam são o tabagismo, excessivo do consumo de bebidas alcoólicas, 

obesidade, dislipidemias (principalmente devido ao consumo excessivo de gorduras 

saturadas de origem animal), consumo insuficiente de frutas, legumes, verduras e 

feijão e além da inatividade física.  

Considerando o aumento da obesidade e do sobrepeso nas populações mais 

jovens, os programas de controle de peso corpóreo têm se tornado instrumentos de 

grande importância na área da saúde pública. Programas de educação nutricional 

para jovens como por exemplo: explicar a pirâmide dos alimentos e função dos 

grupos alimentares; explicação quanto à importância e função de vitaminas (em 

especial as vitaminas A e C, devido ao baixo consumo desses micronutrientes pela 

maioria dos jovens); conscientização quanto à importância de não pular refeições 

(em especial o café da manhã); informações referentes a importância da variedade 

dos alimentos, do consumo de cálcio, e da realização de refeições em família ao 

invés das realizadas fora de casa, têm ganhado destaque especial entre as ações 

de educação nutricional, conforme Dias et al. (2009). 

 

OBJETIVO 

 

Avaliar o consumo alimentar de estudantes universitários e orientá-los quanto 

à alimentação saudável. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência de uma ação desenvolvida como 

atividade avaliativa da disciplina de Interação Ensino Serviço do quarto semestre do 
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curso de Nutrição do Centro Universitário Adventista de São Paulo – Campus São 

Paulo, que ocorreu em outubro de 2015, durante o período de intervalo entre aulas 

dos períodos matutino e noturno, no rol principal do prédio. 

A ação contemplou a avaliação do consumo alimentar e orientações sobre 

alimentação saudável. Cada universitário participou de maneira voluntária, 

preenchendo ao questionário “Como está sua alimentação” do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2006), após o preenchimento do questionário, os estudantes receberam 

orientações nutricionais e foram convidados a assistir ao vídeo informativo “Guia traz 

dez novas regras para uma alimentação saudável” com base no Guia Alimentar para 

a População Brasileira de 2014 (BRASIL, 2015), projetado em telão previamente 

posto no rol principal do prédio universitário, para melhor visualização e 

compreensão da mensagem transmitida.  

Ao final da intervenção cada estudante recebeu um folder com os 10 passos 

para uma alimentação saudável preconizados pelo Guia Alimentar para a População 

Brasileira do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014).  

Os dados obtidos foram transcritos para planilhas do Excel, para posterior 

análise, possibilitando assim uma melhor compreensão dos resultados obtidos. 

 

RESULTADO 

 

O público alcançado foi de 52 alunos, com idade entre 18 e 52 anos. Quanto 

ao curso, 32 eram dos cursos da área de saúde (Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição 

e Psicologia) e 20 dos cursos da área de exatas e informática (Administração, 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Ciências 

Contábeis, Matemática).  

Com relação aos dados alimentares: 88,46% dos alunos relataram o uso de 

gorduras de origem vegetal (óleo de soja, girassol, milho, algodão, canola e/ou 

azeites), seguido por 7,69% que afirmaram utilizar margarina ou gordura vegetal em 

casa para cozinhar alimentos, quanto a utilização de gorduras de origem vegetal o 

valor apresenta-se superior ao encontrado por Feitosa et al. (2010), em estudo com 

jovens universitários de uma universidade pública do Nordeste do Brasil, em que 

apresentou valor igual a 78,1%.   

Referente ao consumo de bebidas alcoólicas, apenas 3,84% relataram ingerir 

semanalmente, 11,53% consomem raramente e 84,61% não consomem bebidas 
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alcoólicas; 84,61% dos pesquisados não acrescenta mais sal na comida posta ao 

prato, enquanto 11,53% relataram acrescentar mais sal na comida posta ao prato 

sendo que 3,84% não informaram.  

Quanto ao consumo de feijão e/ou leguminosas, 3,84% afirmaram não 

consumir feijão e/ou leguminosas, enquanto 73,07% consomem 4 ou mais vezes 

algum tipo de feijão ou leguminosas, valor semelhante ao encontrados em estudo 

realizado por Feitosa et al. (2010) com jovens universitários da Universidade Federal 

de Sergipe, com objetivo de avaliar os hábitos alimentares destes estudantes, onde 

76% dos estudantes relataram consumir mais de quatro vezes por semana este 

grupo de alimentos. Sobre o consumo de sopa, arroz ou macarrão, 63,46% dos 

pesquisados relataram consumir de 1 a 5 colheres/dia, seguido por 28,92% que 

consomem de 6 a 10 colheres de sopa, arroz ou macarrão/dia. 

O consumo recomendado de frutas, legumes e verduras é de cinco porções 

ao dia, sendo esses alimentos importantes reguladores do metabolismo, 

possibilitando a execução de uma série de funções orgânicas necessárias a 

manutenção da saúde, além de serem fontes de sais minerais, fibras, água e 

vitaminas (SILVA; MOREIRA, 2011), a porcentagem de alunos que relataram não 

consumir frutas e/ou suco natural de fruta foi de 3,84%, enquanto 38,46% dos 

alunos afirmaram consumir 3 frutas ou copos de suco natural por dia, valor 

semelhante ao encontrado por Feitosa et al. (2010) em que 32,3% dos pesquisados 

consumiam de 3 a 5 frutas/dia; sobre o consumo de verduras e/ou legumes, 59,61%  

dos pesquisados relataram consumir de 1 a 4 colheres de sopa de verduras ou 

legumes/dia, seguido por 17,3% que consomem de 5 a 8 colheres e 13,46% 

consomem 9 ou mais colheres de verduras e/ou legumes.  

Nesta ação constatou-se que 65,38% dos alunos não costumam trocar 

refeições por lanches, 23,07% às vezes e 11,53% afirmaram possuir o costume de 

trocar o almoço ou jantar por lanche. Torna-se de fundamental importância, levar em 

consideração o ambiente universitário, o qual apresenta uma carga excessiva de 

atividades acadêmicas, influenciando diretamente na realização das refeições, 

fazendo com que os estudantes dependam frequentemente de lanches, em sua 

maioria lanches rápidos, práticos e possuidores de um alto valor calórico, estes 

fatores associados, estão fortemente ligados ao surgimento de carências 

nutricionais, obesidade e outras doenças relacionadas, principalmente devido ao 

baixo valor nutricional destes alimentos (FEITOSA et al., 2010).  
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Referente ao consumo de alimentos industrializados (doces, frituras e 

embutidos), 40,38% relatam comer de 2 a 3 vezes por semana, 19,30% consomem 

menos de 1 vez por mês, 17,30% menos de 1 vez por mês, enquanto 11,53% 

afirmam consumir esse tipo de alimentos todos os dias, valor inferior ao encontrado 

em um estudo realizado por Silva e Moreira (2011) objetivando estabelecer os 

padrões de consumo alimentar, relacionando o tempo de curso à formação 

acadêmica, realizado com 53 universitários do curso de Nutrição do Centro 

Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), no qual notou-se que 16,67% dos 

pesquisados consomem uma vez por dia alimentos embutidos, sendo que 5,56% 

dos pesquisados relataram consumir balas diariamente. Sabe-se que os alimentos 

embutidos possuem em sua fórmula adição de aditivos químicos conhecidos como 

nitratos, os quais no estômago podem ser convertidos em nitritos, que por sua 

transformam-se em nitrosaminas, agentes considerados cancerígenos e perigosos, 

especialmente para o estômago e esôfago (SILVA; MOREIRA, 2011).  

Entre os pesquisados, 9,61% afirmam consumir de 1 a 2 copos d’água/dia, 

38,46% de 5 a 7 copos d’água/dia, sendo 30,76% mais de 8 copos d’água/dia, 

quanto aos valores de ingestão de água, nessa análise vale destacar um percentual 

positivo, contrapondo ao estudo realizado por Ott; Gomes e Lenz (2012), cujo 

objetivo foi avaliar a ingestão de água entre universitários do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo, em que houve uma prevalência de 85% dos participantes 

com valores de ingestão de água inadequados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração aos dados obtidos, bem como o contexto social 

que envolve a vida do estudante universitário, verificou-se a predominância de 

hábitos alimentares saudáveis entre os estudantes pesquisados. Ressalta-se a 

importância da realização de programas de educação alimentar e nutricional no 

âmbito universitário e estudantil, possibilitando assim uma melhor qualidade de vida 

a todos os envolvidos. 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, na execução 

e aplicação do conhecimento teórico e prático adquirido durante a formação, 
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aplicando-os na realização de uma atividade de extensão junto a própria 

comunidade. 

 

Palavras-chave: Consumo de Alimentos; Educação Alimentar e Nutricional; Hábitos 

Alimentares. 
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EDUCAÇÃO NUTRICIONAL E OS 8 REMÉDIOS NATURAIS PARA O PÚBLICO 
INFANTO-JUVENIL 

 
Bruna Leal Dionisio Laet; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Thabata França da Silva; 

Adna Kevellyn dos Santos; Antônio Fernando Teixeira Farias; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso. 
 

Email: bru.laet@outlook.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O contexto desafiador da educação nutricional exige o desenvolvimento de 

abordagens educativas que permitam ir além da mera transmissão de informações. 

Técnicas e estratégias facilitadoras do aprendizado devem ser priorizadas sempre, 

principalmente, ao se tratar de crianças e adolescentes (VALVERDE; PATIN, 2003). 

Dentre os métodos de educação nutricional que podem ser aplicados, incluem-se 

teatros de fantoches, jogos, vídeos, exposição de gravuras, cartazes, histórias e 

músicas (BONATO; PARRA, 2001). 

O lúdico pode ser usado como um recurso de comunicação na vinculação de 

informações de saúde. É um elemento essencial no trabalho com a criança, pois a 

infância é a etapa do desenvolvimento humano em que o indivíduo passa a se 

conhecer como um ser social e assim formar uma concepção própria de mundo 

baseado na realidade em que vive. 

É também na infância que os hábitos alimentares são formados, como 

resultado das relações psicossociais, culturais e ambientais em que a criança está 

envolvida. Se suas influências e hábitos são inadequados quantitativa e 

qualitativamente, poderão contribuir negativamente para a saúde destes futuros 

adultos, influenciando, principalmente, o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis - DCNT (OLIVEIRA et al., 2011). 

A educação nutricional tem um papel importante em relação à promoção de 

hábitos saudáveis na infância. Por meio do conhecimento e conscientização de que 

boas escolhas alimentares trarão melhor qualidade de vida, as crianças e jovens 

serão capazes de fazer escolhas corretas, desenvolvendo comportamentos 

saudáveis e preventivos para doenças crônicas e degenerativas.  

A definição de qualidade de vida criada pela OMS no início da década de 

1990 diz que esta se refere à percepção do indivíduo sobre sua posição na vida no 

contexto cultural e no sistema de valores no qual ele vive, seus desejos e 
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preocupações. Para Fleck et al. (1999), a definição criada pela OMS deixa claro que 

o conceito qualidade de vida é subjetivo, multidimensional e inclui elementos 

positivos e negativos. 

Estilo de vida pode ser compreendido como um conjunto de decisões 

individuais que afetam a saúde de alguma forma e sobre o qual se pode manter 

certo grau de controle. As escolhas de estilo de vida são moduladas pelo contexto 

socioeconômico no qual o indivíduo está inserido. Dessa forma, entende-se que 

promoção da saúde e a prevenção de doenças, conseguem-se não apenas com 

medidas médicas, mas também com ações sociopolíticas (RIBEIRO; YASSUDA, 

2007). 

Os adventistas, grupo religioso, são reconhecidos por preconizar e adotar um 

estilo de vida saudável, baseado no reconhecimento de oito remédios naturais, que 

consistem em princípios gerais de como desenvolver e manter uma vida saudável 

nos âmbitos físico, emocional e espiritual (IASD, 2014). 

 

OBJETIVO 

 

Desenvolver e implementar um programa educativo voltado para orientação e 

promoção da adesão de hábitos saudáveis na infância e pré-adolescência, por meio 

da ludicidade e do programa dos oitos remédios naturais. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência, no qual graduandos do quarto semestre 

de Nutrição, sob supervisão docente, desenvolveram um programa de intervenção 

nutricional, dentro das disciplinas Interação Ensino Serviço e Educação em Nutrição, 

em conjunto com a Extensão Universitária. 

O público alvo foi composto 15 crianças e pré-adolescentes frequentadores 

de uma igreja adventista na zona sul de São Paulo. Os oitos remédios naturais, com 

ênfase na alimentação, foram trabalhados de forma lúdica por meio de roda de 

conversa e teatro. 

A conversa é um espaço de formação, troca de experiências, 

confraternização, desabafo, desenvolvimento de opiniões, razão por que a Roda de 
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Conversa surge como uma forma de reviver o prazer da troca de conteúdo 

significativo para educação (WARSCHAUER, 2001). 

A Roda de Conversa consiste em um método de participação coletiva de 

debate acerca de determinada temática em que é possível dialogar com os sujeitos, 

que se expressam e escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício 

reflexivo. Acontece em um ambiente propício para o diálogo, em que todos possam 

se sentir à vontade para partilhar e escutar, de modo que o falado, o conversado 

seja relevante para o grupo e suscite, inclusive, a atenção na escuta 

(WARSCHAUER, 2001). Torna-se um dos melhores métodos a se adotar com 

crianças por estimular a cooperação, cultivo dos valores, solidariedade, amizade, 

respeito, diferenças, atendendo às necessidades de organização, ideias e opinião.  

Outra estratégia desenvolvida foi a utilização de histórias infantis, pois 

crianças em idade pré e escolar apresentam grande desafio em termos de EAN, pois 

é necessário que sejam adotados estratégias e materiais que captem seu interesse, 

estimulem a participação e a aquisição de conhecimento, levando à adoção de 

comportamentos saudáveis, ao mesmo tempo em que sejam adequados à 

capacidade cognitiva e fase de desenvolvimento (BASKALE et al., 2009).  

Alguns estudos procuraram identificar a característica da representação dos 

alimentos nas histórias infantis e seu possível impacto, e sugerem que crianças 

podem ser influenciadas pelas situações mostradas e descobrem mecanismos de 

tomada de decisão e solução de problemas, melhorando sua autoestima (BYRNE; 

NITZKE, 2002). 

Portanto, através do teatro é transmitida a orientação e por meio da roda de 

conversa são debatidas informações, quebrados os paradigmas e tabus, 

impulsionando o desenvolvimento de estilo de vida saudável. O teatro apresentado 

consistiu nos chamados “Oito Remédios Naturais” que entremeava músicas e 

dramatizações. Os oito remédios naturais são: alimentação saudável, água, ar puro, 

luz solar, exercício físico, repouso, temperança e confiança em Deus. 

 

RESULTADO 

 

O teatro abordou os 8 remédios a partir da história de Joãozinho, um garoto 

sedentário, desanimado, com maus hábitos alimentares e excesso de peso que se 

encontra com Marcos, seu amigo ativo, feliz e saudável. Por meio da história 
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cantada, Marcos apresentava os novos amigos (8 remédios naturais) que o ajudara 

a sair da mesma situação de Joãozinho e se manter saudável, feliz e ativo.  

Os adolescentes tiveram uma boa aceitação sobre a apresentação, ficaram 

em silêncio e prestaram atenção durante o teatro. Após o termino do teatro, 

interagiram com a roda de conversa formada. Durante a roda, uma das alunas 

direcionou os pontos abordados em uma linguagem bem descontraída. Foram 

distribuídas uma cartilha exibindo os 8 remédios naturais e os seus benefícios para a 

saúde, conforme orientações do site da Igreja Adventista do Sétimo Dia:  

Alimentação saudável: A alimentação é um dos fatores mais importante para 

a garantia de boa saúde, crescimento e desenvolvimento adequados. Deve-se evitar 

alimentos que prejudiquem o organismo e usar com moderação os alimentos que 

são benéficos, com destaque para rica em fibras e nutrientes encontrados nos 

alimentos integrais. 

Água: A água é vital para o ser humano e representa cerca de 60% do peso 

de um adulto e, no caso dos bebês, 70%. A água é essencial para transportar 

alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina 

como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas 

respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele. É responsável por 20% dos 

ossos e a recomendação comum é da ingestão de, no mínimo, 2 litros por dia. Para 

gerar 1 litro de urina, os rins processam cerca de mil litros de sangue. 

Ar puro: O ar que respiramos contém oxigênio. As células vermelhas pegam o 

oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do corpo. Cada célula 

necessita de oxigênio para fazer funcionar suas “usinas” de energia. As células 

vermelhas do sangue, portanto, transportam o dióxido de carbono de volta para os 

pulmões. Quando nós expiramos, o gás carbônico é expulso com o ar pobre em 

oxigênio. Por isso é importante respirarmos ar puro. É importante manter as janelas 

abertas na maior parte do tempo; e evite qualquer produto que possa provocar a 

poluição do ambiente, tais como venenos, fumaça de cigarros, etc. 

Luz Solar: Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde não 

apenas da mente, como também do corpo. Pesquisas já revelaram o papel 

fundamental na produção de vitamina D, responsável pelo bom funcionamento do 

organismo. Sua principal atuação está relacionada ao metabolismo do cálcio, item 

essencial na prevenção de doenças como osteoporose e raquitismo.  
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A chamada depressão sazonal é causada por longos períodos sem sol. 

Regulado pelo ciclo de luz e sombra, o funcionamento do corpo pode ser 

comprometido caso haja desequilíbrio entre esses dois elementos. Pesquisa 

publicada na revista científica The Lancet – especializada em oncologia, neurologia 

e doenças infecciosas – revelou que as mudanças de luminosidade ao longo do ano 

alteram os níveis de algumas substâncias produzidas pelo cérebro, entre elas, a 

serotonina. 

Devemos tomar sol entre 15 e 20 minutos por dia, antes das 10 horas ou após 

as 15 horas sem o uso de protetor solar. 

Exercício Físico: Estudos demonstram a importância dos exercícios físicos 

como fator que ajuda na terapia e medicação para melhora de sintomas 

depressivos. Uma das maiores análises de artigos científicos sobre o assunto, que 

levou em conta 25 pesquisas, identificou que o exercício produziu efeitos clínicos 

marcantes contra a depressão.  

O exercício físico libera, no cérebro, substâncias que proporcionam a 

sensação de paz e tranquilidade. São as endorfinas, neuromediadores ligados à 

gênese do bem-estar e do prazer. Por ser um potente liberador de endorfina, o 

exercício físico cria a boa dependência quando praticado regularmente e faz falta 

como faria qualquer outra substância associada ao prazer. 

Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento do 

metabolismo, seja ela ocupacional (subir escadas, carregar um pacote, fazer 

compras, lavar o carro, varrer a casa), seja formal (pedalar, nadar, dançar, caminhar, 

correr), é levada em conta para gasto calórico diário da pessoa. Os exercícios físicos 

devem ser feitos todos os dias, pelo menos 30 minutos.  

Repouso: Pessoas que não dormem o suficiente sentem falta de energia para 

as tarefas diárias, ficam deprimidas ou irritadiças, queixam-se de dificuldade de 

concentração, apresentam maior frequência de doenças infecciosas, acidentes 

automobilísticos e envelhecem mais rapidamente. 

Há evidências consistentes de que a privação de sono também aumenta o 

risco de diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e obesidade. Por 

outro lado, os adultos que dormem mais do que sete a oito horas por dia enfrentam 

problemas semelhantes aos que dormem menos do que o necessário. 

Temperança: A temperança envolve ter equilíbrio em todas as áreas das 

nossas vidas: estudo, sono, lazer, alimentação, trabalho entre outras.  
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Confiança em Deus/Religiosidade: A relação de religiosidade e 

reestabelecimento da saúde vêm sendo demonstrada em vários estudos. Ter fé 

auxilia no processo de cura de pacientes hospitalizados e também, pessoas que 

professam alguma religião possuem menores níveis de estresse. 

Depois de concluída a atividade educativa, ofereceu-se um lanche saudável 

paras as crianças contendo suco integral de uva, sanduíche de pão integral com 

patês vegetarianos (soja com pimentão ricota com ervas) e salada de frutas. 

Algumas crianças relataram não consumir frutas, no entanto, todas saborearam a 

salada de frutas servidas (composta apenas de frutas sem adição de açúcar) e 

algumas repetiram a porção. O suco e o sanduíche também tiveram ótima aceitação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao escolhermos o teatro, almejava-se introduzir o assunto de estilo de vida 

saudável, sem criar uma barreira inicial no público infanto-juvenil, numa postura de 

apenas comunicar as informações. O teatro foi muito bem recebido, obtivemos 

grande grau de atenção. A roda de conversa após o teatro foi bastante dinâmica, 

com muitas perguntas e principalmente comentários. Tentamos resgatar um pouco 

do conhecimento prévio e foi possível esclarecer dúvidas e compartilhar 

conhecimento, usando linguajar de fácil compreensão. Do ponto de vista do grupo, o 

termômetro de avaliação da ação educativa foi a aceitação do lanche que foi 

oferecido ao final.  

Os programas de Educação em Nutrição devem ser constantes, pois 

conhecemos as dificuldades de mudar ou adquirir hábitos saudáveis. Consideramos 

que os objetivos previstos foram realizados e pequenas sementes foram plantadas 

nessas crianças e adolescentes. 

 

Palavras-chave: Educação Nutricional; Oito Remédios Naturais; Ludicidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Unidades de Alimentação e Nutrição-UAN são espaços destinados para 

preparações e comercialização de alimentos e refeições de acordo com o perfil da 

clientela, considerando a segurança de seus usuários quanto aos aspectos 

higienicossanitária (RICARTE et al., 2008).  

A UAN é uma unidade de trabalho ou órgão de uma empresa que 

desempenha atividades voltadas à alimentação e nutrição, independentemente da 

situação que ocupa na escala hierárquica da entidade (RICARTE et al., 2008). 

Em uma UAN, o desperdício é sinônimo de falta de qualidade e deve ser 

evitado por meio de um planejamento e escolhas de ferramentas e técnicas 

adequadas (RICARTE et al, 2008). A escolha das técnicas de preparo dos alimentos 

pode ajudar 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 

(FC) e índice de conversão (IC) de alimentos, possibilita a padronização nos 

processos produtivos, contribui para a redução de desperdícios nas UAN e para a 

precisão na quantificação de compras, custos e composição nutricional de alimentos 

e preparações (DOMENE, 2011; BARROS et al., 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 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 FC é utilizado para calcular o peso da porção comestível do alimento, 

descontando aparas e partes não comestíveis, como cascas e sementes (JAPUR; 

VIEIRA, 2012).  
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O IC é utilizado para definir o rendimento do alimento das preparações e o 

peso do alimento após o processo de cocção (BARROS et al., 2010). 

A literatura apresenta raros registros de ferramentas técnicas para a produção 

de refeições, como fator de correção (FC) e índice de conversão (IC). Os poucos 

registros destes indicadores que foram publicados não chegam a ser considerados 

como tabelas de referências, 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 cereais e 

leguminosas, 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 do estudo. Os alimentos passaram por etapas de pré-

preparo e preparo conforme a necessidade da preparação, para serem analisados 

de forma clara, obedecendo aos métodos de preparo quando presente no rótulo. 

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 incluídos 26 tipos de cereais: arroz (jasmine, 

integral, polido tipo 1, parabolizado, arbóreo, selvagem), aveia (flocos, farelo), milho 

verde (espiga inteira, pipoca, cuscuz, fubá de milho), triguilho, quinoa, canjica, 

macarrão (talharim fresco, talharim seco, talharim seco de farinha branca, talharim 

seco integral, espaguete fresco de farinha branca, espaguete seco de farinha 

branca, espaguete seco de farinha integral,  penne de farinha branca, penne 

integral, fusilli de farinha branca, fusilli integral), centeio. Integraram o estudo 10 

tipos de leguminosas: feijão (branco, preto, carioca, manteiga, azuki, fradinho), 

ervilha torta e partida, lentilha, grão-de-bico.   
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A análise foi feita através das seguintes etapas: seleção e aquisição dos 

alimentos em feiras e supermercados da região; desenvolvimento do pré-preparo: 

higienização, sanitização, eliminação de aparas e partes não comestíveis. O preparo 

consistiu do método de cocção característico e mais utilizada para cada tipo de 

alimento, sendo através do calor úmido por ebulição ou vapor, e refogado (chapa, 

forno e/ou fritura por imersão em óleo). Todos os alimentos foram selecionados e 

preparados em triplicata. 

Foi realizada pesagem dos alimentos antes e após cada etapa, em balança 

eletrônica calibrada antes do início do estudo, com respectivo registro e posterior 

cálculo de média aritmética dos resultados. 

Para obtenção do fator de correção (FC), foi considerada a fórmula FC=Peso 

Bruto (peso inicial dos alimentos, com aparas e partes não comestíveis) / Peso 

Líquido (peso dos alimentos após a retirada de aparas e partes não comestíveis) 

(JAPUR; VIEIRA, 2012). 

Para o cálculo do índice de conversão (IC), foi considerada a fórmula IC=Peso 

cozido (peso do alimento após o processo de cocção) /Peso Líquido (peso do 

alimento depois de retirar aparas e partes não comestíveis). Este cálculo foi utilizado 

em cada processo de cocção aplicado (JAPUR; VIEIRA, 2012). 

Com base nos resultados obtidos por essa pesquisa, uma tabela de fator de 

correção e índice conversão, com cada alimento, foi elaborada para ser usada em 

meio acadêmico e em UAN. Devido ao formato do texto exigido para este evento, os 

dados obtidos ser apresentado como lista, e não em tabelas. 

 

RESULTADO 

 

Foram analisados 26 alimentos do grupo de cereais e 10 do grupo de 

leguminosas, totalizando 36 gêneros.  

Os dados de índice de conversão (IC) obtidos para cereais foram os 

seguintes: arroz jasmine 2,26; arroz integral 2,08; arroz polido tipo 1 2,57; arroz 

parabolizado 2,89; arroz arbóreo 3,38; arroz selvagem 2,63; aveia em flocos 2,52; 

farelo de aveia 0,0; milho verde espiga 1,06; milho para pipoca 1,0;  cuscuz 3,8; fubá 

de milho 4,1; triguilho 2,44; quinoa 2,82; canjica 3,8; talharim fresco 1,77; talharim 

seco de farinha branca 2,64; talharim seco integral 2,9; espaguete fresco de farinha 

branca 2,08; espaguete seco de farinha branca 2,43; espaguete seco de farinha 
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integral 2,52; penne de farinha branca 2,29; penne integral 2,31 fusilli de farinha 

branca 2,02; fusilli integral 2,32; centeio 6,67. Todos os cereais apresentaram fator 

de correçãoo (FC) 1,0. 

Os dados de fator de correção (FC) e de índice conversão (IC) obtidos para 

leguminosas foram, respectivamente: feijão branco caldo e grão 1,02 e 4,5; feijão 

preto caldo e grão 1,01 e 2,22; feijão carioca caldo e grão 1,01 e 2,31; feijão 

manteiga caldo e grão 1,13 e 2,36; feijão azuki caldo e grão 1,0 e 2,82; feijão 

fradinho caldo e grão 1,04 e 2,56; ervilha torta 1,04 e 0,1; ervilha verde partida 1,0 e 

1,74; lentilha caldo e grão 1,0 e 2,85; grão-de-bico 1,0 e 2,5.  

Não foi possível estabelecer um parâmetro comparativo entre todos os 

alimentos dos grupos estudados já que a maioria das pesquisas similares apresenta 

número e determinação das espécies de alimento significativamente menores que 

os do presente estudo.  

Silva et al. (2012), que elaboraram IC de 6 cerais e 4 leguminosas no 

Laboratório de Técnica Dietética do Instituto Federal de Educação, Ciências e 

Tecnologia do Ceará, encontraram valores menores de IC que os do presente 

estudo para o arroz parboilizado (2,79), sendo 3,5% menor do que o valor 

encontrado no presente estudo (IC=2,89). Observou-se valores menores também 

para o cuscuz (IC=1,49), grão de bico (IC=1,94) e lentilha (IC=2,64), sendo os do 

presente estudo IC= 3,80, IC=2,59, IC=2,85, respectivamente. Os valores para IC 

maiores garantem um melhor aproveitamento do alimento e consequentemente, 

maior otimização de recursos financeiros para uma UAN. 

Silva et al (2012) também encontraram valores de IC para arroz branco polido 

(IC=3,07), arroz integral (IC=2,52), macarrão espaguete comum (IC=2,48) e 

macarrão espaguete integral (IC= 2,76) maiores que os do presente estudo (16,28%, 

17,46%, 16,12%, 11,95%, respectivamente).   

Muitos fatores como o ambiente, o tipo de energia a ser utilizada na cocção, o 

pré-preparo, se houve hidratação anterior à cocção, o tempo, a mão de obra 

utilizada no preparo, a panela, a quantidade de liquido utilizada, a colheita e a época 

em que o alimento foi plantado, podem interferir na cocção de um cereal ou 

leguminosa.  

No grupo de leguminosas, a grande variação entre os valores de IC pode ter 

ocorrido devido ao fato de que no presente estudo foram pesados caldo e grão e na 
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metodologia de Silva et al. (2012) não foi mencionado como foi feita a pesagem, 

podendo também ter sido considerado o caldo e o grão, ou então somente o grão.  

Barros et al. (2010), que fizeram uma análise dos fatores de correção e 

cocção dos alimentos, também encontraram valores menores de IC para grão de 

bico (IC= 1,89) e lentilha (IC=2,22), sendo 27% e 22% menores do que os 

encontrados no presente estudo (IC= 2,59 e IC=2,85, respectivamente). Observou-

se que os resultados para o milho foram (1,06 e 1,05, respectivamente). Não foi 

possível comparar feijão, arroz e aveia com os de Barros et al. (2010), pois o estudo 

destes autores não mencionou em sua metodologia qual o tipo de cada um desses 

alimentos que foi utilizado.  

Os artigos utilizados para comparação não mencionaram o FC de alguns 

alimentos que possuem perda, por isso não foi possível compará-los. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi efetuado cálculo de FC e IC para 26 cereais e 10 leguminosas. Vários 

resultados dos indicadores de conversão obtidos foram maiores do que os 

observados na literatura.  

O IC maior indica que, após a cocção do alimento, seu rendimento foi maior. 

A inclusão das mesmas (cereais e leguminosas), com menor FC e maiores valores 

de IC favorece a diminuição na produção de resíduos, aumento da lucratividade e 

consumo sustentável, sem comprometer a variedade de cardápios. Os resultados 

deste estudo podem embasar estudos acadêmicos e contribuir para a 

operacionalização de etapas de pré-preparo e preparo nas UAN que eventualmente 

não tenham registro de seus próprios indicadores. No entanto, é necessário que as 

UAN elaborem e implantem programas de treinamento dos manipuladores 

envolvidos no pré-preparo de alimentos, capacitando-os em relação às técnicas 

adequadas. Isto 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. 

 

Palavras-chave: Cereais; Leguminosas; Cardápios; Indicadores. 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são a principal causa de 

mortalidade prematura, perda da qualidade de vida e de incapacidade em muitos 

países, inclusive no Brasil (BRASIL, 2005; 2011b). As DCNT de maior impacto para 

a saúde pública são: as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus e as 

doenças respiratórias crônicas (OPAS, 2016).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 63% das mortes no 

mundo são causadas por DCNT, sendo que no Brasil foram responsáveis por 74% 

das mortes em 2012 (WHO, 2014).  

Estudos têm mostrado que fatores de riscos modificáveis como:  tabagismo, 

consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de colesterol, baixo 

consumo de frutas e verduras, alimentos com altas taxas de gorduras trans e 

saturadas, o sal e o açúcar em excesso, especialmente em bebidas adoçadas e o 

sedentarismo estão fortemente associados às doenças crônicas não transmissíveis, 

sendo responsáveis por mais de dois terços de todos os novos casos de DCNT e 

pelo aumento do risco de complicações em pessoas que já têm estas doenças 

(BRASIL, 2011b; IBGE, 2014).  

Goulart (2011) afirma que 40% de todas as mortes anuais por DCNT são 

causadas pelo consumo de alimentos com altas taxas de gorduras saturadas e 

trans, de sal e de açúcar. A morte súbita não é um resultado da maior parte das 

doenças crônicas, o desenvolvimento destas, progressivamente, torna as pessoas 

enfermas e debilitadas, quando não há tratamento adequado. A prevenção e o 

controle das DCNT permitem que as pessoas tenham vidas longas e saudáveis 

(WHO, 2005).  

Conhecer e atuar sobre os fatores de risco, principalmente os de natureza 

comportamental (dieta, sedentarismo e dependência química - tabaco, álcool e 

outras drogas) é fundamental, pois são sobre eles que as ações preventivas podem 

ser efetivas (BRASIL, 2005). 
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As estratégias para redução do surgimento e agravamento de diabetes, as 

doenças cardiovasculares, a obesidade e vários tipos de câncer envolvem detecção 

precoce, aumento da atividade física, redução do tabagismo e alimentação saudável 

(GOULART, 2011). 

 

OBJETIVOS 

 

Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de participantes de uma 

Feira de Saúde na Zona Sul de São Paulo 

Desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional junto ao público 

alvo. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência das atividades de Nutrição em um Feira 

de Saúde realizada no bairro do Capão Redondo, localizado na zona sul São Paulo.  

A Feira de Saúde é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem fins 

lucrativos e realizada por voluntários, com o objetivo de difundir um estilo de vida 

saudável por meio dos chamados “oito remédios naturais”: ar puro, água, nutrição, 

temperança, ar puro, exercício físico, descanso e confiança em Deus (IASD, 2014). 

A Feira de Saúde ocorreu em setembro de 2015 com a colaboração de 

diversos graduandos, docentes e profissionais da saúde. Na estação sobre nutrição, 

oito estudantes do curso de Nutrição do Centro Universitário Adventista de São 

Paulo sob a supervisão de uma docente nutricionista desenvolveram as seguintes 

ações: avaliação do estado nutricional, avaliação do consumo alimentar e 

intervenção nutricional com base em materiais e orientações governamentais do 

Ministério da Saúde. 

Para a avaliação do estado nutricional foi utilizado o método antropométrico 

preconizado pelo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional) do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2008; 2011a) com base nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995; 1998; 2000). Foram aferidos altura e 

peso corporal para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC = peso /altura2) de 

todos os participantes e circunferência da cintura da população adulta.  
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O parâmetro circunferência de cintura foi utilizado para identificar o risco 

aumentado para doenças cardiovasculares, uma vez que há uma relação direta 

entre o risco de morbimortalidade e o padrão de distribuição do tecido adiposo em 

indivíduos adultos (BRASIL, 2008). 

A avaliação do consumo alimentar foi feita por meio de uma versão 

simplificada do questionário com perguntas fechadas “Como vai a sua 

alimentação?“, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).   

A orientação nutricional consistiu em explicar e demonstrar a quantidade de 

sal e açúcar em alimentos industrializados por meio de um painel e também na 

entrega de um folder com os dez passos para uma alimentação saudável 

preconizados pelo novo Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014). 

Os dados foram digitados em uma planilha Excel e processados no programa 

estatístico GraphPad Prism 6. 

 

RESULTADO 

 

O público avaliado na estação de Nutrição foi composto 109 indivíduos, sendo 

70 mulheres, 37 homens e dois não foram identificados na ficha de cadastro. A 

idade variou entre 15 e 70 anos, sendo a idade média de 37,8 (DP= 14,7).  Em 

relação à avaliação antropométrica, os homens apresentaram se mais altos 

(1,71m±0,06) e com maior peso corporal (75,5 kg ±12) do que as mulheres. No 

tocante ao IMC, o valor médio foi de 26 e as diferenças de IMC entre os dois sexos 

não foram estatisticamente significantes. 

Em relação ao parâmetro circunferência de cintura, verificou-se o risco 

aumentado para desenvolver doenças cardiovascular de mulheres que 

apresentavam a circunferência cintura maior ou igual a 80cm e homens maior ou 

igual a 94cm. Foi verificado que 68,5% das mulheres apresentavam risco 

aumentado e 41,1% dos homens, sendo que a chance para mulher desenvolver 

doença cardiovascular é OR 3.1 vezes maior do que o homem, entretanto, isto não 

se mostrou estatisticamente significante p=0,075. 

Ao verificar o estado nutricional por sexo e faixa etária, todos os adolescentes 

estavam com peso adequado; quase a metade dos adultos, de ambos os sexos, 

estava com excesso de peso e a maior parte da população idosa era eutrófica. 
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O questionário sobre consumo alimentar foi respondido por 72 participantes, 

sendo 26 homens (3 adolescentes, 19 adultos e 4 idosos) e 46 mulheres (11 

adolescentes, 27 adultas e 8 idosas) 

O consumo de frutas, verduras e legumes recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde é de pelo menos 400 gramas ou cinco porções diárias desses 

alimentos (WHO, 2003).  O consumo de uma fruta e de até quatro colheres de sopa 

de legumes/verduras é considerado insuficiente pelo Ministério da Saúde. Na Feira 

de Saúde verificou-se que 23 participantes (32%) tinham ingestão insuficiente de 

frutas, sendo que três participantes (dois homens adultos e uma idosa) não 

consumiam nenhuma porção de frutas e 20 consumiam apenas uma fruta ou um 

copo de suco natural por dia. O consumo insuficiente de frutas ocorreu, 

principalmente, entre os homens adultos e as mulheres adolescentes e adultas. Em 

relação à ingestão de legumes e verduras, 68,1 % do público tinham consumo 

insuficiente destes alimentos. 

O consumo regular de leguminosas (feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e/ou 

soja), quatro ou mais dias de semana, foi referido por 62,5% dos participantes, a 

proporção foi maior nas faixas etárias adulta e idosa. A ingestão elevada de carnes 

(principalmente, com gordura) e ovos são hábitos prejudiciais à saúde. No público 

estudado, 75,6% ingeriam carnes e ovos dentro das recomendações (até duas 

porções por dia), sendo que 22,2% referiram não comer qualquer tipo carne e 9,7% 

(todas mulheres) não ingeriam carnes nem ovos. Entre aqueles que consumiam 

carnes (boi, porco, frango e peixes), 76,8% retiravam a gordura visível ou pele. 

O óleo vegetal foi mencionado como o tipo de gordura mais usado em casa 

para cozinhar os alimentos por todos os entrevistados, nenhuma pessoa mencionou 

o uso de gordura vegetal, margarina, banha animal ou manteiga. 

Os embutidos, as frituras e os doces são responsáveis pela ingestão elevada 

de gorduras, sódio e açúcar no Brasil. A proporção de participantes que ingeriam 

estes produtos diariamente ou mais de quatro a cinco vezes por semana foi elevada 

(54,2%), sendo que os idosos de ambos os sexos foram o único grupo que não 

consumiam estes alimentos diariamente. Por outro lado, a adição de mais sal na 

comida que está no prato (sal de adição) não foi frequente nesta população. Cerca 

de 69,4% dos entrevistados não substituíam refeições como almoço e jantar por 

lanches. Dentre aqueles que substituíam, a proporção era maior entre os adultos de 

ambos os sexos e nenhum idoso referiu trocar comida por lanches. 
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Por fim, averiguou-se a ingestão de água e de bebida. A ingestão excessiva 

de bebida alcóolica é considerada com um dos principais fatores de risco para o 

desenvolvimento de DCNT (BRASIL, 2015). No público avaliado, a ingestão de 

bebida não se mostrou um problema, haja visto que 86,1% dos participantes relatam 

nunca a ingerir. Dentre aqueles que ingerem, a frequência é rara (8,3%) ou semanal 

(5,6%). 

No tocante ao consumo de água, constatou-se que 59,8% ingerem cinco ou 

mais copos de água. No entanto, é preocupante a proporção de indivíduos com 

baixa ingestão de água, principalmente, os idosos de ambos sexos e homens 

adultos. 

Por conta do tempo e da logística da Feira, a educação alimentar e nutricional 

focou-se em demonstrar a quantidade de sal e de açúcar em produtos 

industrializados (processados e ultraprocessados), em que a presença é cada vez 

mais crescente na alimentação brasileira, no entanto, são pobres nutricionalmente e 

contêm alta densidade energética e alto teor de sódio, gordura trans e açúcar 

(LOUZADA et al., 2015).  

Cada participante recebeu um folder com os dez passos para alimentação 

saudável do Guia Alimentar Brasileiro (BRASIL, 2014), que preconiza uma 

alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, 

limitando o consumo de alimentos processados e ultraprocessados; a utilização de 

óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades; o comer em companhia e 

em lugar apropriado; o desenvolvimento de habilidades culinárias e ser crítico em 

relação às propagandas de alimentos veiculadas na mídia. 

Os dados coletados na Feira de Saúde demonstram resultados muito 

próximos de outras pesquisas como a Pesquisa Nacional de Saúde – PNS (IBGE, 

2014) e o VlGITEL (BRASIL, 2015a), o excesso de peso atingiu quase a metade da 

população adulta avaliada. Na última pesquisa do VIGITEL, a proporção de 

brasileiros com sobrepeso e obesidade era de 52,5% tendendo a aumentar com a 

idade até 44 anos.  

Outro achado preocupante é a ingestão insuficiente de frutas, legumes e 

verduras. A OMS (WHO, 2002) estima que aproximadamente 2,7 milhões de morte 

por ano podem ser atribuído ao baixo consumo destes alimentos. Alimentos como 

embutidos, doces e frituras são ricos em gorduras, açúcar e sódio e estão 

diretamente relacionados com o desenvolvimento de DCNT. A frequência quase que 
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diária do consumo destes produtos pelo público estudado é aproximadamente três a 

quatro vezes maior que a encontrada (18,1%) na pesquisa VIGITEL e na PNS 

(21,1%). 

O excesso de peso, o baixo consumo de frutas e verduras e a ingestão 

elevada de gorduras trans e saturadas, sal e açúcar são os principais responsáveis 

pelo aumento na incidência de DCNT e de mortes anuais (BRASIL, 2011; 

GOULART, 2011; IBGE, 2014) 

Por outro lado, aspectos positivos foram encontrados nesta população, como 

o consumo regular de leguminosas. Dentre as leguminosas, destaca-se o feijão, que 

é um alimento tradicional da dieta brasileira, com alto teor de fibras e baixa 

densidade energética (SOUZA et al., 2013).  

A ingestão de carnes foi dentro das recomendações, mesmo entre os 

homens, diferindo das pesquisas nacionais em que o consumo excessivo de carne 

atinge 30% da população. A troca de refeições como almoço e jantar por lanches 

não é um hábito desta população, muitas vezes, a substituição de refeições 

completas por lanches é prejudicial, pois a troca ocorre por lanches de baixo valor 

nutritivo e alto valor calórico. 

 

CONCLUSÃO 

 

A Feira de Saúde se mostrou como um espaço de divulgação de um estilo de 

vida saudável e de diagnóstico da população local. Os dados levantados na 

atividade de extensão possibilitaram traçar o perfil nutricional e de consumo 

alimentar dos participantes. Essas informações foram divididas em dois grupos: os 

aspectos positivos que contribuem para uma vida mais saudável e os aspectos 

negativos ou comportamentos não saudáveis.  

A população estudada apresentou alguns comportamentos alimentares que 

são fatores de risco modificáveis relacionados ao desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis. O estudo demonstra que ações adicionais de avaliação 

e de educação nutricional são oportunas e necessárias. 

 

Palavras-chave: Estado Nutricional; Consumo Alimentar; Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis; Feira de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

As decisões e as escolhas alimentares estão intimamente ligadas com a 

transição nutricional que ocorreu no Brasil nas últimas décadas, na qual houve um 

aumento de pessoas com excesso de peso e uma diminuição de indivíduos com 

baixo peso ou desnutrição. Essa mudança sobreveio drasticamente, trazendo 

alterações políticas, sociais, econômicas e culturais convertendo-se em mudança do 

estilo de vida dos indivíduos (FILHO, 2003). 

Com a transição alimentar, o contexto alimentar alterou grandemente, 

observando mudanças na qualidade e na quantidade da dieta em decorrência a tais 

mudanças e tendo impacto negativo na saúde da população. Devido a inserção da 

mulher no mercado de trabalho, o seu papel de “dona do lar” deixa de ser a primeira 

opção, ou mesmo inexistente, que promove o consumo elevado de alimentos 

prontos em restaurantes e fora de casa, ou alimentos industrializados (SOUZA, 

2010). 

A alimentação adequada e saudável está diretamente ligada ao conhecimento 

e acesso às informações. Por isso, informações corretas são de grande importância 

no processo de escolha saudável de alimentos. De acordo com Jomori (2008), 

existem vários fatores que englobam o processo de escolha alimentar e nem tudo é 

escolhido pelo indivíduo, tendo o meio ambiente, os recursos disponíveis e os 

relacionamentos sociais como fatores de influência nesse processo. A autora 

destaca os fatores biológicos, socioculturais, antropológicos, econômicos e 

psicológicos como determinantes nas escolhas alimentares.  

Outra questão envolvida na escolha alimentar é a higiene e a conservação 

dos alimentos. A contaminação biológica de alimentos é devido à microrganismos, 

como bactérias, fungos, vírus ou parasitas, presentes no alimento. Para esses 

microrganismos sobreviverem e se multiplicarem, eles necessitam de calor, de água 

e umidade e de nutrientes, assim, o armazenamento correto e pré-preparo dos 

alimentos é essencial para evitar essa contaminação. O calor é o fator ligado ao 
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descongelamento inadequado de carnes e outros tipos de alimentos, sendo que 

muitos indivíduos realizam fora da geladeira. A umidade é evitada quando os 

alimentos são armazenados em recipientes específicos (ANVISA, 2004).  

Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, entre 1999 e 2005, foram 

registrados 4.092 surtos com 78.172 pessoas atingidas por Doenças Transmitidas 

por Alimentos (DTA), destas, 47 foram a óbito. As DTA são muito comuns, porém 

somente nos casos mais graves que a pessoa afetada procura o serviço médico ou 

a vigilância sanitária para comunicar o fato. Essa não é um problema apenas dos 

países em desenvolvimento, mesmo em países desenvolvidos, as DTA é uma 

preocupação das autoridades, sendo um sério problema de saúde pública (ANVISA, 

2004). 

 Diante disso, buscou-se neste trabalho apresentar meios que irão facilitar as 

escolhas alimentares, com destaque aos alimentos in natura, desde sua compra à 

preparação desses alimentos, com foco na prevenção das DTA. A organização da 

geladeira beneficia indivíduos que possuem várias atividades durante o dia, para 

que possam ter uma alimentação com presença de alimentos in natura, de modo 

que ajude no processo de armazenamento e consequentemente, na sua 

conservação e higiene. 

 

OBJETIVO 

 

Desenvolver uma ação educativa em saúde com foco na promoção de hábitos 

saudáveis e prevenção de doenças transmitidas por alimentos, através da 

organização da geladeira saudável. 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica em 

documentos oficiais (Guia Alimentar do Ministério da Saúde; Cartilha de Higiene, 

Armazenamento e Conservação de Belo Horizonte, da ANVISA; e o Guia de 

Alimentos e Vigilância Sanitária da ANVISA) e artigos indexados nas bases de 

dados Scientifc Electronic Library Online (Scielo), Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e National Center for Biotechnology 

Informacion, U.S. National Library of Medicine (Pubmed), com os seguintes 
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descritores: “transição nutricional” e “fatores alimentares” e sem limitação de data. A 

busca foi feita no mês de setembro de 2016. Os critérios de inclusão foram os 

artigos que falavam sobre a transição nutricional no Brasil e mudanças e fatores da 

alimentação. 

Após conhecer os principais problemas e fatores que influenciam no 

armazenamento incorreto dos alimentos na geladeira, foi realizado um estudo de 

intervenção a partir da montagem de uma mini geladeira com amostras de alimentos 

e feitos artesanalmente, para que pudéssemos demonstrar a forma correta de 

armazenamento dos alimentos. E posteriormente foi elaborado um folheto 

explicativo com algumas dicas principais de como organizar a geladeira. 

A atividade foi realizada por alunas do quarto semestre do curso de Nutrição 

de um Centro Universitário da cidade de São Paulo, dentro das disciplinas Interação 

Ensino Serviço e Educação em Nutrição.  

O público foi composto por 30 mulheres adultas e idosas que praticam 

exercícios físicos em um Centro de Práticas Esportivas. A atividade possibilitou a 

realização de uma roda de conversa entre as alunas de Nutrição e as participantes, 

em que tiveram oportunidade de serem orientadas quanto à organização da 

geladeira, realizarem perguntas e tirarem suas dúvidas mais frequentes e no final foi 

entregue o folheto. 

A roda de conversa é um método que permite a participação de todos para 

debater sobre determinados assuntos tornando o diálogo um exercício reflexivo e 

seu objetivo é a troca de experiência, de conversa, de divulgação e de conhecimento 

entre os participantes e educadores para que assim, possa-se criar novos 

conhecimentos sobre o tema proposto. Esse diálogo entre ambas as partes 

proporciona uma autonomia da escolha do modo de conservação dos alimentos, 

visto que, as informações são essenciais para que se possa realizar as mudanças 

dos hábitos incorretos (MOURA; LIMA, 2014). 

A apresentação teve como foco o modo de armazenamento dos ovos, do 

arroz, do óleo e dos alimentos no congelador, a data de validade dos produtos, não 

forrar as prateleiras e o modo correto de descongelamento. 
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RESULTADO 

 

A atividade proporcionou uma experiência muito interessante tanto para as 

alunas envolvidas, que puderam transmitir os conhecimentos obtidos, quanto para 

as participantes que ao final da apresentação puderam tirar suas dúvidas quanto ao 

armazenamento e a forma correta de descongelar os alimentos. 

Esse projeto teve como objetivo mostrar que o armazenamento dos alimentos 

na geladeira é algo muito importante que, deve ser levado em consideração para 

que esses alimentos não estraguem, podendo assim, ter uma maior durabilidade. 

A apresentação abordou os temas que serão descritos a seguir:  

• O congelador armazena os alimentos crus e preparados que serão 

utilizados por um curto espaço de tempo. Antes de congelar um alimento, esse deve 

ser limpo, higienizado, colocado em embalagem plástica própria para congelamento 

retirando o máximo possível do ar e recomenda – se etiquetar com o nome da 

preparação e a data do congelamento. 

• A data de validade e as condições de armazenamento dos alimentos 

devem ser observadas pelos consumidores;  

• Os ovos devem ser lavados antes do consumo e armazenados na 

primeira prateleira;  

• Os alimentos prontos devem ser guardados preferencialmente em 

vasilhas de vidros e deve – se esperar esfriar antes de guarda-los e também é muito 

importante que se tampe os alimentos a fim de evitar a contaminação cruzada;  

• Não se recomenda que forre as prateleiras da geladeira, pois, isso 

impede a circulação do ar dentro da mesma;  

• É importante deixar um espaço entre os alimentos para que o ar circule 

e assim os alimentos são melhor refrigerados, pois ar é refrigerado na parte superior 

da geladeira passando para a parte inferior, consecutivamente;  

• A reutilização do óleo recomenda-se que seja feita apenas duas vezes 

e seu armazenamento deve ser feito em um recipiente de vidro, tampado e dentro 

da geladeira;  

• O descongelamento de carnes deve ser realizado dentro na geladeira, 

na primeira prateleira, jamais em temperatura ambiente;  

• E nas prateleiras inferiores deve-se armazenar as frutas, na gaveta as 

verduras e os legumes e na porta o ideal é armazenar os produtos menos 
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perecíveis, como por exemplo, os sucos, água, molho, condimentos e conservas 

(CORRÊA, 2012; ANVISA, 2004). 

As principais dúvidas que as participantes tiveram foram com relação ao 

descongelamento de carne no micro-ondas, armazenamento de verduras e legumes 

na própria embalagem do mercado. Em relação ao descongelamento de carne no 

micro-ondas, foi respondido positivamente, mas que deveria ser descongelado 

somente a quantidade que será utilizado. O armazenamento de legumes e verduras 

foi respondido que, o alimento pode ser armazenado na sacola transparente própria 

para receber o alimento e não na sacola de cor, também foi relatado que os legumes 

podem ser lavados com uma esponja específica para a lavagem e não deve utilizar 

detergente (CORRÊA, 2012). 

Através dessa experiência pode-se perceber que os maiores erros das 

participantes estão relacionados com o descongelamento das carnes, que 

geralmente elas realizam em temperatura ambiente; O local correto de 

armazenamento dos ovos, pois, muitas guardam na porta da geladeira, o que não é 

muito recomendável, porque nessa parte da geladeira há uma grande oscilação da 

temperatura e a lavagem desses ovos deve ser feita apenas na hora em que for 

utiliza-los; E sobre a reutilização e o armazenamento desse óleo que já foi utilizado, 

pois, muitas relataram que guardam o óleo para reutiliza-lo na própria panela que 

elas utilizaram e as colocam dentro do fogão (CORRÊA, 2012). 

Após a realização da atividade foi entregue um mini folder para cada 

participante com as seguintes orientações:  

• Na prateleira de cima, deve–se guardar alimentos mais perecíveis 

como diferentes tipos de carne, presunto, queijo e frios em geral. E os ovos devem 

ser armazenados nas primeiras prateleiras.  

• Na prateleira intermediária, deve-se armazenar as sobras de alimentos, 

preferencialmente em potes de vidro, para uma melhor conservação do alimento. 

• As frutas devem ser armazenadas nas prateleiras inferiores, em cima 

da gaveta, lavadas e higienizadas. 

• Na gaveta inferior, devem ser mantidos as verduras e legumes. Mas 

não se esqueça de lavar e higienizar as verduras e os legumes. 

• Na porta da geladeira, devem ficar alimentos menos perecíveis, como 

os sucos, água, molho, condimentos e conservas. 
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• O congelador permite conservar alimentos por longos períodos.  É ideal 

para armazenar produtos que precisam de baixas temperaturas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os resultados desse trabalho, pode-se notar a necessidade de mais 

ações de educação alimentar e nutricional, visando uma atenção maior no 

armazenamento dos alimentos, pois, muitos trabalhos e projetos educativos são 

voltados à outras áreas da alimentação. A escolha da roda de conversa teve um 

resultado muito positivo, pois, possibilitou a transmissão de conhecimentos para as 

participantes da intervenção tornando-a mais dinâmica e atrativa. 

Através dessa intervenção, foi possível perceber que as participantes 

praticavam alguns erros que são muito comuns, como em relação aos métodos de 

armazenamento e pré-preparo de diversos alimentos. 

 

Palavras-chave: Armazenamento; Geladeira; Alimentos; Organização. 
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PROGRAMA NACIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA A DO BRASIL 
 

Narcisio Rios Oliveira; Cristiane Gomes da Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana. 
 

Email: narcisioqxb@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A vitamina A é um micronutriente que pode ser encontrado em alimentos de 

origem animal (retinol) e vegetal (provitamina A). As principais fontes de origem 

animal são: leito humano, fígado, gema de ovo e leite; enquanto a provitamina A 

pode ser encontrada em vegetais folhosos verdes, vegetais amarelo, frutas amarelo-

alaranjadas, além de óleos e frutas oleaginosas (BRASIL, 2007; BRASIL, 2013). 

A vitamina A é parte da rodopsina, pigmento sensível à luz nas células da 

retina e que permite aos olhos ajustarem-se a diferentes quantidades de luz 

disponível. Além disso, é importante para a manutenção do tecido epitelial, atua 

como antioxidante e é importante na produção de células da resposta imune. O 

ácido retinóico e retinol estão envolvidos no crescimento esquelético e de tecidos 

moles por meio dos seus papéis na síntese de proteína e estabilização celular (NIX, 

2010).   

O fígado é responsável pelo armazenamento da vitamina A no corpo, o que 

garante uma reserva desse micronutriente, a qual passa a ser utilizada conforme 

ocorra a necessidade (BRASIL, 2004). 

A vitamina A é necessária para proteger a saúde e visão de todos os 

indivíduos, e de maneira especial em alguns grupos populacionais como crianças 

que são alimentadas com outros alimentos (a partir do 6º mês de idade) além do 

leite materno e nutrizes ou lactantes, dada as características da fase da vida em que 

os mesmos se encontram, sendo, portanto necessária uma atenção especial aos 

mesmos, por serem indivíduos mais vulneráveis à deficiência de Vitamina A (DVA) 

(BRASIL, 2004). 

 

OBJETIVO 

 

Analisar da produção cientifica referente ao Programa Nacional de 

Suplementação de Vitamina A do Brasil, com foco no grupo de crianças e puérperas. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa de literatura. A busca 

bibliográfica envolveu documentos oficiais do Ministério da Saúde (MS), legislação 

vigente, site do Departamento de Atenção Básica (DAB) e artigos levantados na 

base de dados eletrônica Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) através do site da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). 

A busca realizada ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2016, a partir 

dos seguintes descritores obtidos: “avaliação de programas” and “vitamina A”. 

Encontrou-se 250 artigos, sendo aplicados posterior a análise prévia dos títulos e 

resumos o filtro “vitamina A” de assunto principal e “América do Sul” como região do 

assunto. Após a aplicação dos mesmos verificou-se um número de dez artigos, 

sendo quatro artigos descartados por serem repetidos. A análise de conteúdo 

ocorreu por meio da leitura integral dos artigos, legislação e documentos oficiais do 

Ministério da Saúde, sendo inseridas 13 literaturas para a realização desta revisão. 

 

RESULTADO 

 

A vitamina A não pode ser sintetizada pelo corpo, sendo necessário o 

consumo da mesma por meio de alimentos e/ou de suplementos (BRASIL, 2002). 

Concentrações inadequadas dos níveis desse micronutriente estão associadas a 

prejuízos no tocante à qualidade da função visual além da intensificação da 

gravidade de processos infecciosos (KURIHAYASHI et al., 2015), estando a mesma 

também envolvida nos processos de diferenciação celular, crescimento e 

reprodução (BRASIL, 2007; MARTINS et al., 2007). 

A DVA é uma deficiência nutricional importante mundialmente e considerada 

em diversos países em desenvolvimento, inclusive no Brasil, como um problema de 

saúde pública por ser uma das mais prevalentes carências nutricionais (BRASIL, 

2002; PEREIRA et al., 2008; ALMEIDA et al., 2010; PAIVA et al., 2011). 

Deficiências de micronutrientes são fatores de risco tanto à saúde quanto à 

sobrevivência de grupos vulneráveis, encontrando-se em destaque os pré-escolares 

(MARTINS et al., 2007) e gestantes (PAIVA et al., 2011). A principal causa dessa 

deficiência está relacionada a dietas com níveis insuficientes da mesma, além de 

outros fatores associados como possíveis antecessores das concentrações 
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plasmáticas da vitamina A sérica, a exemplo das condições socioeconômicas e 

ambientais, além do baixo peso ao nascer e características maternas 

(KURIHAYASHI et al., 2015). 

A DVA pode ser subdividida em dois tipos: a subclínica, que é caracterizada 

pelas baixas concentrações dessa vitamina contribuindo assim para a ocorrência de 

agravos à saúde a exemplo da diarreia e morbidades respiratórias; e a clínica 

(xeroftalmia), determinada pelo surgimento de problemas no sistema visual, 

atingindo três estruturas oculares: retina, conjuntiva e córnea, podendo inclusive 

acarretar na diminuição da sensibilidade à luz e/ou a cegueira parcial ou total 

(BRASIL, 2013). 

Estima-se que a DVA subclínica se apresente em cerca de 190 milhões de 

indivíduos; 13 milhões apresentam sintoma de xeroftalmia, tendo como 

consequência desta entre 250 a 500 mil crianças atingidas anualmente pela 

cegueira irreversível (BRASIL, 2007). As regiões Sudeste (21,6%) e Nordeste 

(19,0%) do país apresentam-se com maior prevalência de DVA em crianças, já nas 

mulheres mais atingidas estão nas regiões Sudeste (14%) e Centro-Oeste (12,8%) 

(BRASIL, 2016). 

Devido a relação entre a vitamina A com o aumento na taxa de mortalidade 

infantil, a melhora nos níveis desse micronutriente nas mães é tido como uma 

estratégia para o favorecimento dos níveis de sobrevivência infantil, em países onde 

os níveis de carência de vitamina A são endêmicos, supõe se que o leite materno 

em situação de carência não possua níveis suficientes da vitamina. Porém, mulheres 

no início da gravidez ou em idade de engravidar não devem receber doses grandes 

de vitamina A, pois esta pode afetar o desenvolvimento do feto (BRASIL, 2002). 

O Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A 

Por conta do impacto positivo quanto à utilização da suplementação com 

vitamina A em crianças (ARAUJO et al., 1987), a Organização Mundial da Saúde 

sugere a administração de suplementos com o objetivo de prevenir a carência dessa 

vitamina. Sendo, portanto, a suplementação de vitamina A por via profilática ação 

estratégica na melhoria da ingestão desse micronutriente (BRASIL, 2016). 

Devido à associação entre a DVA e os altos níveis de prevalência em 

crianças e gestantes encontradas no Brasil (PAIVA et al., 2011), diversos 

organismos internacionais estimularam a criação e o desenvolvimento de programas 

com o objetivo de promover a prevenção dessa deficiência (ALMEIDA et al., 2010). 
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No Brasil, as ações de suplementação de vitamina A tiveram início na década 

de 1980 como parte do Programa Nacional de Imunização e foram 

institucionalizadas a partir da criação do Programa Nacional de Controle das 

Deficiências de Vitamina A, por meio da Portaria nº 2.160 de 1994, no âmbito do 

Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (ALMEIDA et al., 2010; PAIVA et al., 

2011). 

No ano de 2004, o governo adotou a marca publicitária “Vitamina A Mais”, 

para uma maior promoção e mobilização de profissionais da saúde e população, 

quanto ao Programa de Nacional de Suplementação de Vitamina A (BRASIL, 2007). 

As diretrizes do atual programa foram definidas por meio da Portaria nº 729/ 2005 

(BRASIL, 2005), tendo como objetivo a redução e controle da DVA em crianças de 6 

a 59 meses de idade e puérperas no pós-parto imediato, levando a redução do risco 

de morbidade e mortalidade infantil além da potencialização e garantia do pleno 

desenvolvimento infantil, por meio da suplementação profilática medicamentosa para 

crianças de 6 a 59 meses de idade e mulheres no pós-parto (BRASIL, 2013).  

A partir do segundo semestre de 2012, o programa que até então atendia 

apenas a Região Nordeste, municípios do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (Estado 

de Minas Gerais), alguns municípios da Amazônia Legal (Região Norte e Estado de 

Mato Grosso) e alguns Distritos Sanitários Especiais Indígenas, tornou-se então um 

programa de abrangência nacional, atendendo a todo o país (BRASIL, 2013). 

As megadoses de vitamina A administradas pelo programa “Vitamina A mais” 

são distribuídas gratuitamente pelo Ministério da Saúde via unidades básicas de 

saúde integrantes do SUS e são compostas por vitamina A na forma líquida, diluída 

em óleo de soja com adição de vitamina E, sendo as mesmas distribuídas por meio 

de cápsulas em duas dosagens, 100.000 UI e de 200.000 UI (BRASIL, 2013). 

A suplementação de vitamina A em crianças é realizada logo após a 

realização do processo de triagem, no qual todas as crianças a partir do 6º até o 59º 

mês de idade, residentes em municípios contemplados pelo programa, devem 

receber doses desse micronutriente. A suplementação de vitamina A deve seguir o 

seguinte calendário de administração, conforme orientações do Ministério da Saúde, 

para crianças de 6 a 11 meses, uma dose única de 100.000 UI e crianças de 12 a 59 

meses, dose de 200.000 UI, uma vez a cada seis meses (BRASIL, 2005). 

No Serviço de Saúde, é de fundamental importância a anotação no Mapa 

Diário de Administração de Vitamina A o número de doses administradas, garantindo 
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assim o controle de quantas crianças recebem a megadose de vitamina A. Esse 

mapa torna o monitoramento do programa simples e rápido (BRASIL, 2013). 

Quanto à suplementação em puérperas, ocorre no pós-parto, ainda na 

maternidade, evitando assim o fornecimento de suplementos em megadoses de 

vitamina As mulheres grávidas e/ou em idade fértil, contribuindo para a melhor 

nutrição materna e eliminando-se o risco de má-formação fetal (teratogenicidade) 

(BRASIL, 2013). A concentração recomendada para puérperas é de 200.000 UI de 

vitamina A, em uma única dose por via oral, exclusivamente no pós-parto imediato e 

antes da alta hospitalar (BRASIL, 2005). 

As mulheres não devem receber a suplementação de vitamina A em outros 

locais, a exemplo de Unidades Básicas de Saúde ou em outros períodos de sua vida 

reprodutiva. O registro no Cartão da Gestante, possibilita o registro da dose de 

vitamina A administrada em local específico, sendo recomendado no caso de 

utilização de outros modelos do cartão em que não exista o local especifico para 

essa anotação, que a mesma seja realizada em uma ficha de acompanhamento 

individual especifica para este procedimento, fixando-a no Cartão da Gestante. 

A tecnologia de fortificação de alimentos é vista de forma positiva, no que se 

refere a contribuições para a melhoria das condições de saúde, de maneira especial 

em relação a deficiência de micronutrientes e má nutrição. Embora exista no Brasil, 

alimentos fortificados com a vitamina A, tal ação não é tida como uma ação de 

saúde pública, por conta da inexistência de resultados epidemiológicos para 

embasamento e justificativa de que essa fortificação garanta o controle da 

deficiência deste micronutriente no pais (BRASIL, 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

O Programa de Suplementação de Vitamina A apresenta se como um forte 

instrumento para a prevenção e diminuição de carências desse micronutriente no 

país, cabendo, portanto, a garantia da manutenção e execução do mesmo como 

política pública de prevenção e combate à DVA. Ressalta-se a pouca produção 

científica acerca do programa governamental e seu impacto. 

 

Palavras-chave: Vitamina A; Deficiência; Programa de Suplementação. 
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PROJETO “PÃO DA VIDA” UMA EXPERIÊNCIA DE DOIS ANOS UNINDO 
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INTRODUÇÃO 

 

Verifica-se que 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 diversos 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, orienta a busca pelo 

estabelecimento de parâmetros mais abrangentes de saúde que não apenas a 

morbimortalidade. O foco exclusivo na doença, há tempos 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 e posteriormente desenvolveu 

um módulo “religiosidade, espiritualidade e crenças pessoais” do WHOQOL (FLECK 

et al., 2003).  
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Outro componente de grande impacto sobre a saúde com crescente destaque 

nas últimas décadas é o estilo de vida, caracterizado por padrões de 

comportamentos identificáveis e relacionado com diversos aspectos que refletem as 

atitudes, valores e oportunidades na vida das pessoas (WHO, 1998).  

Investigadores destacam que a qualidade de vida sofre influências do estilo 

de vida e, por sua vez, este interfere na manutenção da qualidade de vida e da 

saúde das pessoas. Assim, esta tríade está intimamente associada ao bem-estar 

(BOTH et al., 2008). Fatores de estilo de vida como dieta, exercício físico, fumar, 

consumir álcool e drogas e comportamento sexual, estão integrados 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 

consideradas 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 e preparações culinárias à base 

desses alimentos, por produtos ultraprocessados. Como consequência, resultam em 

desequilíbrio na oferta de nutrientes e ingestão excessiva de calorias (BRASIL, 

2014). 

Entre as recomendações Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014) destaca-se: “faça de alimentos in natura ou minimamente 

processados a base da sua alimentação”. O documento também ressalta que o 

aumento no consumo de alimentos de origem vegetal e a redução de carnes 

vermelhas tornaria 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, avaliação e 

promoção de hábitos alimentares adequados e saudáveis à comunidade. Estes 

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. 
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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 durante o ano de 2016, porém criado desde 2014. Este inclui 

atividades semanais sociais de desenvolvimento da espiritualidade com base bíblica, 

além de atividades de técnica dietética que incluem planejamento, produção, oferta, 

de preparações com alimentos integrais e de origem vegetal para universitários do 

curso noturno, bem como análise sensorial e desenvolvimento de fichas técnicas 

das mesmas. Seus objetivos são: (1) capacitar alunos do curso de nutrição para o 

planejamento, produção, oferta, aplicação de análise sensorial e desenvolvimento 

das fichas técnicas de um lanche equilibrado nutricionalmente, (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 do ano letivo o projeto foi divulgado entre alunos do curso de 

Nutrição para recrutamento de interessados. 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 de acordo com 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, 

bebida (suco natural ou chá de frutas) e frutas frescas. As receitas são estritamente 

vegetarianas, sendo preparadas e oferecidas no mesmo dia a um grupo de 
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aproximadamente 30 universitários dos cursos noturnos, que participam de reunião 

semanal de sociabilização e estudo bíblico, durante 12 semanas. 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 

voluntariamente da análise sensorial 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. 

Os estudantes realizaram sua inscrição após divulgação do projeto nas 

mídias da instituição e recebem horas complementares como incentivo para a 

participação no projeto. 

Seguido o momento de lanche, estes participam de uma reunião de estudo 

bíblico, liderada por professores graduados e pós-graduados em ensino religioso. Os 

estudos bíblicos semanais preparados pelos docentes são centralizados nos 

ensinamentos de Cristo e obedecem a seguinte sequência: (1) introdução, (2) 

apresentação de textos bíblicos, (3) aplicações práticas e (4) oração final. 

Semanalmente 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. A cada encontro o participante deverá colar um adesivo 

alusivo ao tema de estudo daquela semana, bem como fazer anotações dos versos 

bíblicos estudados ao lado de cada adesivo. Ao final dos 12 encontros, os 

participantes recebem o álbum preenchido acompanhado da declaração de horas 

complementares. É fixado também um banner decorativo contendo a mesma arte do 

adesivo para cada tema de estudo. 

 

RESULTADO 

 

No ano de 2014 o projeto contava com 7 a 11 participantes, em 2015 o 

número aumentou para 15 a 20, e o grupo formado em 2016 conta com 15 a 30 

participantes, demonstrando o crescente interesse dos alunos pelo mesmo. 

A equipe de colaboradores, graduandos de Nutrição é de 4 pessoas até o 

presente momento. 

Em 2014 o projeto era realizado no Centro de Vivência, local considerado 

inadequado pelo barulho. Em 2015, foi deslocado para outro local mais silencioso e 
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próximo do laboratório de técnicas dietéticas, onde é preparado o lanche. Em 2015 e 

2016 foram adquiridos novos materiais, como carrinho para transporte do lanche até 

o local das reuniões e novos utensílios culinários que melhoram o desenvolvimento 

das preparações. O tempo médio gasto no preparo dos lanches foi de 4 horas.  

Em 2014, a maior parte das preparações foi avaliada com nota 4 ou 5 

(“gostei” e “gostei muitíssimo”, respectivamente), as que obtiveram melhor aceitação 

foram os 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 até 

que se chegasse à formulação de maior aceitação (pão de azeite puro). Para essa 

preparação, 100 % das avaliações sensoriais obtiveram notas 4 ou 5. O mesmo 

ocorreu com a maior parte dos patês oferecidos, com apenas uma nota 1 (detestei) 

para os mesmos. 

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 acerola, goiaba, beterraba/laranja, abacaxi com hortelã, melão) e 

em noites mais frias alternativamente ao suco, foram oferecidos chás (maçã/canela, 

frutas vermelhas). As bebidas também apresentaram alta aceitação sensorial, com 

apenas sete notas 3 em 2015. 

Já em 2016, novos bolos (abóbora, coco e manga e frutas cristalizadas) e 

sucos (melão/limão, graviola e laranja/couve) foram inseridos. O tipo de preparação 

mais aceita foram os sucos (nota média 4,5), seguida dos patês (4,4) e dos bolos 

(4,2), todos com notas 4. Entre os sucos, o de abacaxi com hortelã foi o preferido 

(4,6), entre os patês, o de cenoura (4,6), já entre os bolos, o cookie de banana (4,6). 

No segundo semestre, iniciou-se o método afetivo de aceitação sensorial, que avalia 

o quanto um provador gosta ou desgosta de um determinado produto através de 

uma escala hedônica estruturada de 5 pontos (1 = desgostei muito, 5 = gostei 

muito), para avaliar os atributos sensoriais aparência, sabor, textura e aceitação 

global de todas as preparações (STONE; SIDEL, 1985).  

Observou-se até o presente momento que, entre os patês, o atributo com 

maior pontuação foi a avaliação global (nota média 4,6), mostrando que os 
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participantes aprovaram todos os aspectos dos patês oferecidos; entre os bolos 

desenvolvidos, destaca-se a aparência dos mesmos (4,4) e para os sucos, verificou-

se a avaliação global como o atributo melhor pontuado (4,7).  

Iniciou-se também neste semestre, o desenvolvimento das fichas técnicas das 

preparações desenvolvidas, o que permite o conhecimento de aspectos importantes 

como peso bruto e líquido dos ingredientes utilizados, fator de correção, cálculo dos 

macronutrientes para conhecimento do valor calórico total e por porção das 

preparações, além do rendimento total em gramas e número de porções de cada 

preparação desenvolvida. 

Em 2015 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. Foi 

sugerido maior tempo para o estudo da bíblia. Relataram ainda que o projeto 

estimula à reflexão sobre Deus e questões importantes da vida, desenvolve o gosto 

pela leitura da bíblia e fortalece a espiritualidade. Segundo eles, 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 para 

aumentar o conhecimento da bíblia e o desejo de conhecer mais sobre a mesma. Os 

participantes também concordam que os temas estudados apontam para Cristo. 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto permite o desenvolvimento de habilidades de técnica dietética, boas 

práticas de manipulação de alimentos e aprendizado para aplicação de análise 

sensorial e desenvolvimento das fichas técnicas das preparações 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. 

 

Palavras-chave: Estilo de Vida, Qualidade de Vida, Alimentação Saudável, 

Espiritualidade. 
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TEMPOS MODERNOS E ALIMENTACAO SAUDÁVEL 
 

Gisleangela Santos D Lima; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Márcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 
Email: gisleangelalima@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, observa-se mudança no padrão alimentar da população 

brasileira, destacando-se a elevação do consumo de carnes e alimentos 

industrializados (refrigerantes, biscoitos e refeições prontas) e a redução do 

consumo de leguminosas, raízes e tubérculos, frutas e hortaliças (CLARO, 2013). 

Consequentemente, verifica-se o aumento de doenças crônicas não transmissíveis 

(DCNT), como doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e doenças respiratórias 

crônicas (ACHUTTI; AZAMBUJA, 2004). 

As DCNT foram responsáveis por 74% das mortes em 2012 (WHO, 2014). 

Apesar da gravidade das DCNT e do aumento de sua incidência, uma boa parte 

poderia ser evitada, se houvesse prevenção, controle e redução dos fatores de risco 

em comum: hipertensão arterial, tabagismo, uso de álcool, inatividade física, dieta 

inadequada, obesidade e hipercolesterolemia (SILVA; COTTA; ROSA, 2013). 

Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os governos 

ofereçam informações para a população para facilitar a adoção de escolhas 

alimentares saudáveis em uma linguagem compreensível por todos. O Guia 

Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), através dos 10 passos para 

uma alimentação saudável, contribui para que os brasileiros escolham alimentos in 

natura e diminuam o consumo dos produtos ultraprocessados, sal, açúcar e gordura; 

fazendo com que o indivíduo reflita sobre situações cotidianas e busque escolhas 

saudáveis. 

Em uma pesquisa com consumidores de comércios de alimentação, no centro 

de São Paulo, foram identificados fatores importantes a respeito das escolhas dos 

locais para alimentação, como: tempo de deslocamento (o consumidor escolhe 

lugares que demandam pouco tempo para se chegar como para as refeições ficarem 

prontas; tempo de realização da alimentação; meio de deslocamento, sendo que a 

pé é o mais acessível, privilegiando assim trajetos curtos; preço das refeições, as de 

menor custo são as mais procuradas; higiene e qualidade. Pela comodidade e falta 
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de tempo, torna-se cada vez mais frequente a refeição fora do lar (ORTIGOZA, 

2008). 

Dentro deste contexto, é necessária a formação de práticas e atitudes que 

conduzam a melhoria da saúde. A Educação para a saúde e definida como 

"qualquer combinação de atividades de informação e educação que leve a uma 

situação em que as pessoas desejem estar sãs, saibam como alcançar a saúde, 

façam o que puderem individual e coletivamente para manter a saúde e busquem 

ajuda quando a necessitem." (BISSOLI; LANZILLOTTI, 1997). 

 

OBJETIVO 

 

Desenvolver uma ação de educação nutricional junto a trabalhadores do setor 

administrativo de uma Instituição de Ensino Superior na zona Sul de São Paulo. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência de uma ação de Educação Alimentar e 

Nutricional, desenvolvida por graduandos de Nutrição nas disciplinas Interação 

Ensino Serviço e Educação em Nutrição, junto a 50 trabalhadores do setor 

administrativo de uma Instituição de Ensino Superior na zona Sul de São Paulo. A 

ação ocorreu em outubro de 2016, dentro do horário de trabalho do público alvo, em 

um auditório da própria instituição. 

A ação consistiu em quatro etapas: palestra “Tempos Modernos e 

Alimentação Saudável, é Possível?”, degustação de receitas saudáveis, aplicação 

de um questionário sobre alimentação e a entrega de um folder. 

A palestra foi baseada no Guia Alimentar e em artigos científicos, com 

duração de 35 minutos e teve como foco: refeições fora do lar e os tipos de 

alimentos. Na palestra, foram abordados os seguintes tópicos: motivos que levam as 

pessoas a comerem fora de casa, orientações em relação à alimentação para quem 

tem pouco tempo, como organizar uma marmita, distribuição dos alimentos na 

marmita, forma de armazena-la, os tipos de recipientes, receitas e por fim, os dez 

passos para uma alimentação saudável preconizado pelo Ministério da Saúde. 

Para a atividade de degustação de receitas, foram preparados iogurte natural 

e picolés de morango. Aplicou-se um questionário simples, que foi baseado no 
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questionário " Como vai a sua alimentação" (BRASIL, 2006), para verificar a 

frequência de produtos ultraprocessados (suco de caixinha ou refrigerante, fast food, 

chocolates e nuggets ou lasanha congelada) e alimentos in natura ou minimamente 

processados (verduras e legumes, frutas, feijão e leite e derivados). 

O material informativo foi um folder dos 10 passos para alimentação saudável 

do Guia Alimentar atual (BRASIL, 2014). 

 

RESULTADO 

 

A ação atingiu 50 pessoas, sendo que o questionário foi respondido por 26 

participantes (seis mulheres e vinte homens), com idade entre 24 e 64 anos. 

Em relação ao consumo semanal de alimentos ultraprocessados (suco de 

caixinha ou refrigerante, fast food, chocolate, nuggets ou lasanha congelada): 46% 

dos entrevistados relataram nunca consumir, 31% consomem uma vez na semana, 

13% duas vezes por semana, 4% três vezes, 3% raramente consomem, 2% quatro 

vezes e 1% consome mais de quatro vezes na semana. 

Referente aos alimentos in natura e minimamente processados (verduras e 

legumes, fruta, feijão, leites e derivados): 47% consomem mais de quatro vezes na 

semana, 18% quatro vezes, 17% três vezes, 7% duas vezes, 6% uma vez por 

semana, 2% não consomem e 3% raramente consomem  

Esses resultados contradizem a literatura existente, porém pode-se atribuir o 

baixo consumo de alimentos processados ao fato dos trabalhadores entrevistados 

pertencerem a uma organização adventista, cujos membros são conhecidos por 

adotarem uma dieta vegetariana e consumirem uma maior porcentagem de 

alimentos in natura.  

Na palestra “Tempos modernos e alimentação saudável, e possível?”, 

buscou-se mostrar que é possível ter uma alimentação saudável, fazendo as 

refeições fora de casa e com tempo restrito.  

Em relação aos tipos de alimento foi explicado as diferenças entre: in natura, 

minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os alimentos in natura 

são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais e adquiridas para o 

consumo sem que tenham sofrido alterações após deixarem a natureza. Os 

alimentos minimamente processados são alimentos in natura que, antes de sua 

aquisição, foram submetidos a alterações mínimas. Os alimentos processados são 
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produtos fabricados essencialmente com a adição de sal ou açúcar a um alimento in 

natura ou minimamente processado. Já os alimentos ultraprocessados são 

formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias 

extraídas de alimentos (óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas), derivadas de 

constituintes de alimentos (gorduras hidrogenadas, amido modificado) ou 

sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão 

(corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros aditivos usados para dotar 

os produtos de propriedades sensoriais atraentes (BRASIL, 2014). 

Outro fator abordado foi o custo, uma vez que as pessoas que necessitam 

almoçar diariamente em lanchonetes e restaurantes têm despesas muito elevadas, o 

que acaba acarretando em uma diferença significativa em seu saldo no final do mês. 

A grande maioria não tem a disponibilidade de ir até sua residência para realizar a 

refeição, então, muitos tendem a migrar para outros meios em que possam realizar 

sua refeição diária, fazendo assim o uso de marmitas (BARROS, 2014). 

Tendo em vista que o tempo é uma questão importante na definição das 

refeições, dos tipos de alimentos escolhidos e dos locais, foram sugeridas formas 

desde montar o prato nos restaurantes como também montar uma marmita. Foram 

apontadas respostas para questões “como, onde, o que e como comer?”, explicando 

ao público que não importa se eles comem no trabalho, restaurante ou levam 

marmita, o cuidado deve se basear na qualidade e na proporção/quantidade dos 

alimentos. 

Além de serem práticas e econômicas, as marmitas podem ser grandes 

aliadas à qualidade de vida. Pelo fato da marmita ser uma refeição caseira, fica 

muito mais fácil controlar a ingestão de sal, gordura e aditivos químicos (como 

caldos de carne, temperos prontos, etc.). 

As orientações feitas na palestra em relação à organização da marmita foram: 

a comida deve ser feita a cada três dias, e assim que estiver pronta, o ideal é 

colocá-la direto no refrigerador para evitar que estrague. Os alimentos fritos são 

práticos, porém mais calóricos e pouco saudáveis; os mais indicados são alimentos 

cozidos, grelhados ou assados. Para suprir as necessidades de vitaminas, minerais 

e fibras, é importante levar hortaliças, por exemplo, a salada deve ser levada e 

temperada apenas na hora de comer para que as folhas não fiquem murchas nem 

junte água no recipiente. Além disso, alimentos com molhos ou à base de ovos 
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devem ser evitados, pois têm maior probabilidade de estragar e podem contaminar o 

resto da comida (LATINMED, 2016). 

Outra recomendação foi referente ao recipiente: a melhor opção é o vidro que 

pode ir ao micro-ondas. Os de plásticos são os mais práticos, no entanto, deve-se 

colocar a comida em um prato antes de esquentá-la no micro-ondas. Já os de 

alumínio podem alterar o sabor da comida e não vão direto no micro-ondas, neste a 

comida deve ser aquecida em banho-maria (LATINMED, 2016).  

O armazenamento de alimento é uma etapa importante do controle de 

qualidade de uma unidade de alimentação e nutrição, onde as matérias primas 

devem permanecer em condições que garantam a proteção contra a contaminação, 

a redução de perdas da qualidade nutricional e a não deterioração do produto. 

Portanto, devem ser mantidos o controle da temperatura, a limpeza, a rotatividade 

dos estoques e a ventilação, de modo a assegurar a manutenção de bons padrões 

de higiene, evitando o desperdício de alimentos, perdas econômicas, além de 

prevenir possíveis intoxicações e infecções alimentares (SILVA; CARDOSO, 2011). 

De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2006) 

para garantir a saúde e necessário fazer pelos menos três refeições por dia, (Café 

da Manhã, Almoço e Jantar), que podem ser intercaladas por pequenos lanches. 

Foram sugeridas três receitas fáceis, rápidas e saudáveis: iogurte natural, bolinho 

integral de maca e bolo de banana e aveia. 

Por fim, foi entregue um folder contendo os Dez passos para a alimentação 

saudável (BRASIL, 2014), que são orientações práticas: 

1- Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da 

alimentação; 

2- Utilizar óleo, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e 

cozinhar alimentos e criar preparações culinárias; 

3- Limitar o consumo de alimentos processados; 

4- Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados; 

5- Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e, sempre que 

possível, com companhia; 

6- Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou 

minimamente processados; 

7- Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias;  

8- Planejar o uso de tempo para dar a alimentação o espaço que ela merece; 
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9- Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na 

hora; 

10- Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação 

veiculada em propagandas comerciais. 

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta desse trabalho foi desenvolver uma ação de educação nutricional 

com os trabalhadores do setor administrativo, que foi cumprida com sucesso. 

Percebeu-se que esse grupo de trabalhadores tem um perfil diferenciado da 

população em geral, por conta da filosofia da instituição em que eles trabalham e 

que vivem. Foi possível identificar o interesse do público, ao final da ação, mesmo 

tendo que retomar ao trabalho, alguns fizeram perguntas, pediram receitas e 

elogiaram a atividade. Mostrando -se assim a importância das ações educativas em 

saúde. 

 

Palavras-chave: Educação Alimentar; Trabalhadores Administrativos; Alimentação 

Saudável. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO TEMPO E ESPAÇO NO 1º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
Bruna Costa Tomaz da Silva; Marilda Procópio; Tatiane Roris Soares; 

Alessandra de Oliveira Capuchinho Gomes. 
 

Email: bruna.ctomaz@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A organização tempo e espaço é uma questão importante e está 

intrinsecamente relacionada ao ensino-aprendizagem. É preciso pensar nos espaços 

e tempos do ambiente escolar como aliados da aprendizagem, pois é nos anos 

iniciais que a criança consolida e aprende noções de tempo e espaço. Tais aspectos 

se fazem presentes na base da organização curricular, pois, são esses elementos 

que orientam a rotina na escola, de modo que a preocupação com o controle do 

tempo, sua delimitação e aproveitamento estão presentes na totalidade das 

atividades desenvolvidas na escola.  

A iniciar no 1º ano do ensino fundamental, a criança encontra uma realidade 

completamente diferente da vivenciada na educação infantil. Uma realidade mais 

próxima das divisões de tempo e espaços vivenciadas pelos alunos maiores. Os 

mobiliários grandes e o espaço da sala de aula, com as carteiras enfileiradas, com 

as divisões de conteúdos, matérias, provas, etc., não foram pensados de maneira a 

propiciar momentos lúdicos, para essa criança, recém-chegada da educação infantil. 

Vale lembrar que as crianças de seis anos foram inseridas no 1º ano ensino 

fundamental a partir do decretado das Leis n° 11.114 e a Lei 11.274, 

respectivamente, nos anos de 2005 e 2006. Esta foi uma mudança de grande 

importância para o sistema escolar, devido a implantação do Ensino Fundamental de 

9 anos.  

Ao entrar no 1º ano do Ensino Fundamental essa divisão do tempo e espaço 

é muito mais evidente para criança. É quando ela aprende, com base nas vivências 

escolares, que o tempo está atrelado aparentemente, sua capacidade de realização 

nas tarefas, no entanto, desconsidera se que o tempo de aprender de um indivíduo 

para o outro é diferente. 

Diante disso, é fundamental que os professores entendam que os alunos 

aprendem de variadas formas, em tempos diferentes, a partir de diferentes vivências 

pessoais e experiências anteriores. Então, cabe ao professor criar condições que 
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estimulem o protagonismo do aluno, para contribuir no desenvolvimento de sujeitos 

autônomos e emancipatórios.  

Mesmo sabendo a importância do desenvolvimento da autonomia, de tempo e 

espaço, ainda assim, a maioria das escolas, mantém os espaços e tempos no modo 

mecânico e tradicionais. Os professores seguem os livros didáticos, sem que seja 

dada realidade ao contexto no qual o aluno está inserido. 

Há separação de matérias, sinais que indicam o início e o fim das aulas, 

provas e imposições pedagógicas, supostamente necessárias a seu desdobramento 

e progresso contínuo. Os alunos são classificados como “bons” ou “ruins”, 

“brilhantes” e “preguiçosos”, de acordo com a maneira que cada aluno assimila o 

conteúdo passado, sem respeitar a individualidade de cada um (ORRUTEA, 2008). 

As escolas precisam reorganizar os espaços e tempos. Para iniciar esta 

reorganização, é necessária uma reflexão da importância do tema entre todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem (sociedade, educadores, instituições de 

ensino, etc.), e a partir desse ponto, iniciar um planejamento com metas e objetivos 

claros e definidos.  

Segundo Orrutea (2008) esta reflexão exige um ponto de partida, a 

compreensão de que, se mantivermos o que está posto, continuaremos a reproduzir 

sempre os mesmos resultados e todos os efeitos provenientes desta relação 

conflituosa, há tanto tempo constituída e institucionalizada. A autora relata, ainda, 

que para começar, é necessário propor metas para reorganizar o espaço e o tempo 

escolares, considerando que martirizar o real é cômodo, pois não pressupõe 

mudança. Porém, contrapondo a este comodismo, aponta para uma saída 

estratégica possível, puxando sempre para o ideal, para o equilíbrio. 

Para aprofundamento do tema, é necessário abordar pontos negativos que 

existem no contexto escolar como, a falta de infraestrutura e a falta de recursos. Fica 

evidente, que isso, de fato, acontece, e cabe ao professor fazer a diferença, se 

preocupando menos com o “passar o conteúdo”, introduzindo o lúdico e incluindo 

brincadeiras no processo de aprendizagem dos alunos. 

 Muitos professores ficaram perdidos com a implantação do Ensino 

Fundamental de 9 anos nas escolas, sem saber o que fazer, pois a maior 

preocupação passou a ser a alfabetização. O lúdico acabou ficando em segundo 

plano. 
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Nessa direção, a pesquisa realizada por Rocha (2009), mostra que os 

professores esqueceram a faixa etária dos alunos, esqueceram o lúdico, as 

brincadeiras e o faz de conta. Tudo isso foi deixado para traz, queimando etapas da 

infância e priorizando somente os conteúdos, porém, o fato de as crianças estarem 

inseridas no ensino fundamental, não significa que elas não possam mais brincar. 

O brincar faz com que a criança faça leitura de mundo, possibilitando o 

desenvolvimento nos aspectos físicos, motores, cognitivos e sociais. As brincadeiras   

desenvolvem os processos psicológicos mais importantes na humanização do 

homem. Com especial ênfase para a independência do campo perceptual imediato, 

a capacidade de operar no plano simbólico, a apropriação de formas culturais de 

relações e ações sobre o mundo, a linguagem e a imaginação (VYGOTSKY, 1994). 

Por isso, há muitos questionamentos de como utilizar o tempo e espaço ao 

ensinar e avaliar, para que o ensino e a aprendizagem se efetivem entre professores 

e alunos.  

Para Mattos e Castro (S/D), a proposta de reorganizar a estrutura escolar em 

ciclos de aprendizagem é o caminho mais viável, pois visa o progresso de acordo 

com as habilidades e capacidades próprias de cada sujeito do conhecimento. Em 

outras palavras, devemos pensar que o aluno é o responsável por sua 

aprendizagem e que o professor ocupa o lugar de mediador entre os saberes. 

Dentre os pressupostos apresentados, é fundamental que o ensino seja 

humano, permitindo-o que os sujeitos que reflitam sobre suas condições espaço-

temporais e consequentemente entender-se de forma crítica. 

 

OBJETIVO 

 

Compreender a importância da Organização Tempo e Espaço no 1º ano do 

Ensino Fundamental I. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi elaborado a partir da revisão de pesquisas e consulta a 

documentos públicos. Tem caráter qualitativo e como instrumento de coleta de 

informações, foi utilizada uma entrevista semiestruturada, composta por vinte e cinco 

questões. Participaram das entrevistas a professora do 1º ano do ensino 
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fundamental e a coordenadora pedagógica de uma escola da rede pública Estadual 

do município de São Paulo, localizada na zona Sul de São Paulo. 

 

RESULTADO 

 

Nas entrevistas realizadas com a professora e a coordenadora pedagógica, 

pudemos observar que, apesar de trabalharem no mesmo “espaço”, na mesma 

escola, elas possuem visões diferentes do ambiente educacional no qual estão 

inseridas.  

Em relação aos espaços da escola, percebemos que há, aparamente, 

divergências entre a professora e a coordenadora. Na visão da professora, os 

espaços são adequados. Já a coordenadora, diz que não são adequados, pois a 

escola recebe os três ciclos de ensino (Fundamental I, Fundamental II e Ensino 

Médio). Com isso, ela relata que esta tendo dificuldade para melhorar o ambiente, 

pois as salas de aulas têm carteiras e cadeiras não apropriadas para crianças da 

idade de seis anos. Vejamos o que a coordenadora diz: “as perninhas ficam 

balançando e não conseguindo adaptar a sala de aula como sala alfabetizadora e 

que os alunos do Fund. II e Médio destroem tudo”.  

Ao visitar a escola, percebemos que, alguns espaços são poucos utilizados 

pelas crianças e pela professora, pois são espaços compartilhados com alunos 

maiores, e que impede, por exemplo, que haja brinquedos ou mais atividades 

lúdicas, dificultando a aprendizagem significativa da criança. Por esse motivo, a 

escola não está adequadamente preparada para receber as crianças dessa faixa 

etária. 

Ao nosso ver, existe uma lacuna em relação a esse ambiente ser acolhedor e 

apropriado para crianças de seis anos que estão fazendo essa transição entre a 

educação infantil e o ensino fundamental. De acordo com Becchi (2012), “os 

espaços devem ser acessíveis, seguros, acolhedores com diferentes ambientes e 

possibilidades de exploração”.  

A maioria das escolas foram pegas de “calças justas” com implantação do 

ensino de nove anos, como mencionado anteriormente. Ao verificarmos a entrevista 

da docente, notamos um aparente despreparo dela, em relação ao ensino-

aprendizagem das crianças de seis anos. Vemos que a professora parece não estar 
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preparada para lidar com as crianças dessa idade, dentro dessa nova exigência. A 

professora disse que “as crianças dessa idade são difíceis de lidar”. 

Por meio da entrevista, percebemos que a professora parece não ter a visão 

completa em relação a importância dos tempo e espaços apropriados para as 

crianças de seis anos. Ela disse trabalhar esses conceitos com atividades prontas 

de espaços/tempo, como calendários, ajudante do dia e os aniversariantes do mês, 

não dando oportunidade para brincadeiras. 

Desta forma, percebemos a importância que os espaços recursos/materiais 

de aprendizagem no 1º do ensino fundamental I, sejam planejados e organizados, 

para que a criança seja respeitada nas suas singularidades. Os espaços devem ser 

acolhedores, promotores de brincadeiras, pois é por meio das brincadeiras que a 

criança faz leitura de mundo, desenvolvendo-se nos aspectos físicos, motores, 

cognitivos e sociais.  

Tendo em vista que, o brincar faz com que a criança expresse um sentimento 

de liberdade e anuncia a arte, aflorando a criação espontânea (PIAGET, 1971). 

Diante disso, o professor e a gestão escolar devem propiciar todas as 

condições necessárias para que a criança se desenvolva e, consequentemente 

aprenda. Sendo fundante na vida profissional, que participe de formação continuada 

para que esteja preparado para as diversas contrapartidas do ensino-aprendizagem. 

Portanto, a criança de seis anos deve ter especial atenção, ao entrar no 

ensino fundamental, respeitando o tempo de cada criança e apropriando os espaços 

para que além de formar ele forma-se. Tendo em vista, que o conhecimento é 

autoconhecimento numa sociedade em constante aprendizado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por meio deste estudo, refletimos sobre a importância da organização do 

tempo e espaço no 1º ano do ensino fundamental I. 

Verificamos que, em alguns aspectos houve divergência entre a 

coordenadora pedagógica e a professora, quanto a melhor forma de organizar os 

espaços e tempos dessa criança.  

Verificamos também, que ambas sabem da importância do lúdico, flexibilidade 

curricular e de organização de tempos e espaços dessa criança, agora inserida 1º 
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ano do ensino fundamental, mas a preocupação central está em alfabetizar e 

cumprir o planejamento. 

Lembramos que, os documentos disponibilizados pelo Ministério da 

Educação, incluindo os Parâmetros Curriculares Nacionais, relatam a importância da 

Organização Tempo e Espaço na escola. O que observamos, é que isso não tem 

sido adequadamente pensando e praticado na escola, o que, possivelmente, tem 

impactado negativamente no aprendizado das crianças. 

Com isso, é necessário que a escola esteja disposta a mudanças, 

incorporando outros saberes, e não somente saberes sistematizados, mecânicos e 

fragmentados. 

A escola não pode se omitir, pois o tempo e espaços são indissociáveis do 

ensino, portanto, fundamentais para garantir a construção do ensino-aprendizagem. 

Sabemos que, a formação continuada pode ser um profícuo instrumento para 

garantir a reflexão sobre esse e outros aspectos essenciais para melhoria do ensino 

no Brasil. 

 

Palavras-chave: Tempo; Espaço; Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O uso de substâncias psicoativas é uma prática antiga e presente em várias 

culturas desde os tempos pré-históricos. Alguns povos faziam uso dessas 

substâncias para fins terapêuticos, outros as usavam em seus ritos religiosos. As 

substâncias psicoativas eram utilizadas por cada sociedade conforme sua cultura, 

época, seus conhecimentos. Ainda hoje o consumo destas substâncias é frequente 

e comum em algumas sociedades, como por exemplo: Holanda, Espanha e Estados 

Unidos são alguns países que já permitem a produção, o cultivo e a venda para 

consumo. Na América do Sul, o Uruguai foi o primeiro país a ter um projeto para 

controlar a venda da maconha ao consumidor, já no Brasil a legalização é um 

assunto que ainda gera muita polemica. Todos os anos saem pesquisas a respeito 

do uso abusivo de drogas. Segundo a Revista Veja dez/2013, onde foi publicado 

uma matéria sobre a dependência química, ao menos 28 milhões de pessoas no 

Brasil moram ou convivem com um dependente químico, estimam pesquisadores da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).  

De acordo com uma pesquisa, os dependentes químicos levam, em média, 

três anos para buscar tratamento a partir do momento em que reconhecem o abuso 

das substâncias (entre os alcoólatras, esse tempo é de +/- sete anos). Além disso, 

as famílias demoram nove anos em torno, para reconhecer que o parente sofre com 

dependências químicas. Segundo eles, a recusa deste em receber tratamento é o 

principal fator pela demora em sua recuperação. Um levantamento mostrou que as 

mulheres são as principais responsáveis pelo tratamento do dependente, muitas 

delas também acumulam todas as outras funções do lar. 

A Organização Mundial de Saúde reconhece as dependências químicas como 

doenças. Uma doença é uma alteração da estrutura e funcionamento normal da 

pessoa, que lhe seja prejudicial. Atualmente, a OMS considera o uso abusivo de 

drogas como uma doença crônica e recorrente. Para esta instituição, o uso de 
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drogas constitui um problema de saúde pública, que vêm ultrapassando todas as 

fronteiras sociais, emocionais, políticas e nacionais, preocupando toda a sociedade 

(ANDRETTA; OLIVEIRA, 2011). Já de acordo com a Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), a dependência química caracteriza-se pela presença de um 

agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, indicando que 

o indivíduo continua utilizando uma substância, apesar de problemas significativos 

relacionados a ela. Como acrescentam Kaplan et al. (2007), o indivíduo dependente 

prioriza o uso da droga em detrimento de outras atividades e obrigações. A 

dependência química precisa ser compreendida como sendo uma doença 

biopsicossocial. Em função disso, os modelos de tratamento necessitam apresentar 

intervenções que incluam os aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Sendo 

assim este trabalho não tem como prescindir da família.  

Segundo o dicionário Aurélio-2009 família é um grupo de pessoas com 

relação de parentesco que vivem juntas. Já para Minuchin (1990), é o conjunto 

invisível de exigências funcionais que organiza a interação dos membros da mesma, 

considerando-a, igualmente, como um sistema, que opera através de padrões 

transacionais.  

Ackerman, citado por Dualib (2006, p. 262), entende a família como um grupo 

intermediário entre o indivíduo e a sociedade, portanto, as perturbações de 

personalidade e distúrbios na adaptação social seriam influenciadas continuamente 

pela interação familiar.  

Stanhope (1999) pontua que a família protege a saúde dos seus membros, 

dando apoio e resposta às necessidades básicas em situações de doença. “A 

família, como uma unidade, desenvolve um sistema de valores, crenças e atitudes 

face à saúde e doença que são expressas e demonstradas através dos 

comportamentos de saúde doença dos seus membros” (ESTADO DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA. p. 503).  

Orth, (2005), alega a importância de pessoas qualificadas trabalhando com as 

famílias do dependente químico, visto que esta representa a sua principal rede de 

apoio.  

O grupo familiar tem um papel importante na vida de um indivíduo desde o 

seu nascimento, através das relações estabelecidas dentro da família, o indivíduo 

aprende a interpretar e responder ao meio. Por serem constitutivas do indivíduo, 

estas relações apresentam uma intensa vinculação afetiva podendo, portanto, ser 
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um fator de ajuda para o crescimento ou favorecedor dos processos de 

desorganização. No tratamento do dependente químico, a família pode ser a 

"escada de acesso" no processo de recuperação do dependente químico, na medida 

em que o ajuda a resgatar valores, princípios e autoestima. Mas se atuar com 

atitudes impróprias, poderá ser o "disparo", que o levará à recaída de 

comportamentos agressivos e tendência à volta do uso de substâncias. A 

constatação dessa dura realidade, por sua vez o levará a sentimentos de menor-

valia, frustração e descrença na própria capacidade de recuperação. Cada vez que 

uma tentativa é frustrada, se torna ainda mais difícil o tratamento pois o indivíduo 

passa a desacreditar em si mesmo tendendo a se entregar a vivências internas de 

desânimo e depressão. 

 

OBJETIVO 

 

• Apresentar a família como participante ativa de uma recuperação efetiva em 

adictos. 

• Incentivar a prática de reflexão social sobre o abuso de álcool e outras 

drogas. 

• Verificar até que ponto a família influencia na reabilitação do dependente 

químico. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente artigo propõe uma revisão da literatura sobre tratamento para o 

uso indevido e/ou abusivo de drogas, desde o engajamento até o período posterior. 

Ressalta a importância da inserção da família nos diversos estágios do programa de 

reabilitação e quanta diferença a mesma faz no tratamento do indivíduo 

 

RESULTADO 

 

A dependência se caracteriza por o indivíduo sentir que a droga é tão 

necessária (ou mais!) em sua vida quanto alimento, água, repouso, segurança... 

quando isso não é real. O aumento do índice de indivíduos que usam drogas cresce 

a cada dia pelo fato de que apesar do índice de emprego, há ainda milhões de 
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desempregados, dos quais muitos enfrentam a crise buscando trabalho no 

narcotráfico e, de modo geral, para quem a droga é acessível, o uso também se 

torna mais fácil. Assim o crescimento do narcotráfico se alastrou de tal maneira que 

acaba superando as tentativas de contenção e fiscalização. 

Diante deste contexto, os traficantes se tornam mais fortes, espalham seus 

tentáculos por todos os lados, e acabam por dominar toda uma área. Dessa forma o 

consumo tem como consequências o aumento da violência nas grandes cidades. As 

favelas estão crescendo cada vez mais pelo índice muito grande de êxodo rural, que 

é o abandono do campo por seus habitantes, se esquecendo que não possuem uma 

qualificação profissional considerada adequada para o exigente mercado de 

trabalho. Chegando nesses centros, não encontram oportunidades de sustento, o 

que ocasiona a mudança para as favelas pois é mais barato a moradia.   

Nos últimos anos o consumo de drogas triplicou, por mais que a polícia se 

esforce para minimizá-lo. Para deter o narcotráfico é preciso muito mais, pois o 

Brasil faz fronteira com 10 países, dentre estes 3 são produtores de cocaína. Há 

ainda pouca fiscalização nestas fronteiras, o que torna muito fácil a entrada da droga 

e há também a forte questão de que as leis do Brasil, são muito “fracas” se 

comparada com a de outros países. Além da falta de perspectiva do jovem, 

desemprego, há a ausência das crianças e adolescentes da escola sem condições 

de funcionar, provocam o êxodo escolar. E para evitar a adesão ao uso da droga, a 

principal medida é manter o aluno o maior tempo possível na escola e assim manter 

ocupada sua mente. Apesar de o consumo de drogas ser mais comum na classe 

desprotegida, nota-se um aumento entre as classes média e alta, daí a importância 

dos pais alertarem para o problema que atinge todos os segmentos da sociedade 

crianças, universitários adultos. 

A família deve observar a mudança de conduta do parente. Em nível 

avançado este passa a furtar pequenos objetos em casa. A dependência é um 

fenômeno complexo, com múltiplas causas, envolvendo não só aspectos biológicos, 

como também os psicológicos sociais e familiares. Em geral, a presença de uso de 

álcool e outras drogas trazem muito desconforto, sofrimento psíquico e crise no 

sistema familiar. Diante dessa problemática, várias teorias surgiram no intuito de 

esclarecer o papel da família no sofrimento psíquico. Estas teorias por um lado, 

conduziram à compreensão da dinâmica familiar e é um importante instrumento de 

trabalho para orientar uma melhor assistência prestada aos componentes desse 
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núcleo social. Todavia, por outro lado, as mesmas teorias podem, pois, rotular as 

famílias como equilibradas e desequilibradas (MORENO; ALENCASTRE, 2006).  

Analisando o desenvolvimento da individualidade, Blefari (2002) afirma que a 

personalidade vai se estruturando, conforme estão sendo compreendidas as suas 

necessidades. O indivíduo (criança) que recebe carinho, atenção, limite adequado, 

tem maior possibilidade de tornar-se um adulto centrado. Entretanto, o indivíduo 

tratado de forma oposta tem muito mais chances de se tornar uma pessoa frustrada, 

com comportamentos desapropriados e dificuldades emocionais, tendo, assim, uma 

baixa estrutura para resolver seus conflitos. E na família que o ser humano aprende, 

através dos comportamentos do seu grupo familiar. Portanto, focar o tratamento no 

indivíduo nem sempre será mais satisfatório, sendo melhor que as intervenções 

sejam focadas da família para o indivíduo (SCHENKER; MINAYO, 2004). 

A dependência química é um fenômeno de extrema relevância em termos de 

saúde pública, é multifatorial e sua complexidade exige que o tratamento implique 

em múltiplas abordagens terapêuticas (SILVA, 2001). A terapia unifamiliar e/ou 

multifamiliar é inserida nesse contexto, intervindo nas famílias em plena crise. Para 

cada indivíduo envolvido com álcool e/ou outras drogas, estima-se que 4 a 5 

pessoas, serão diretas ou indiretamente afetadas. Um episódio de embriaguez e 

intoxicação, por uso de drogas ilícitas, pode repercutir em um importante 

comprometimento das relações familiares refletindo-se diretamente nos membros 

mais jovens da família (Halpern, 2001). 

Em um estudo realizado por Seadi e Oliveira (2009) é relatado a importância 

da terapia multifamiliar no tratamento da dependência química. Estes analisaram os 

fatores sociodemográficos e a adesão ao tratamento. Os resultados sugerem que a 

abrangência de um número maior de familiares poderá repercutir nas intervenções, 

ou seja, quanto mais cedo for a inclusão dos familiares, melhores serão as chances 

de adesão familiar e de sua coparticipação, funcionando como um fator protetor à 

tendência das famílias em transformar instituições e terapeutas nos responsáveis 

pela “cura”. Isto confirma a já conhecida concepção de que, ter a família presente 

favorece significativamente as mudanças no funcionamento psíquico e na 

organização do cotidiano do dependente químico. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste trabalho foi possível confirmar a importância que o 

dependente químico atribui à família para que a sua recuperação seja satisfatória, 

corroborando com os achados bibliográficos utilizados, os quais fundamentaram os 

resultados destes estudos. Estes apontam que a família é fundamental para o 

tratamento dos dependentes químicos. Consideram-na seu alicerce e fonte de afeto. 

Sentem-se, com isso, apoiados pela família, seja este apoio manifestado através do 

diálogo ou das visitas, proporcionando bem-estar. Por fim, percebem que a busca 

pelo tratamento e o envolvimento da família, influenciou para haver uma mudança 

positiva na relação familiar. Portanto, observamos que, a família é tão importante no 

processo de recuperação do dependente quanto à instituição e seus métodos, pois 

esta é o suporte para o paciente. A busca solitária pela reabilitação como analisado, 

pode acabar em fracasso, recaídas e desistência do tratamento.   

Podemos também identificar neste estudo a importância da compressão da 

família e sua interação com o caso do familiar dependente, participando com 

empenho e sendo totalmente inserido do plano terapêutico deste. Quanto mais 

próximo e mais familiares participam deste programa maior as chances de 

resultados satisfatórios. É valido ressaltar que muitas instituições ainda não 

reconhecem os processos de reabilitação com foco na família. E que é preciso 

realização de mais estudos na área de saúde mental que estejam relacionados à 

importância do afeto e vinculo familiar no processo de reabilitação. 

 

Palavras-chave: Família; Tratamento; Dependência Química. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 400 

IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA 
 

Sâmella Raquel Silva Marques; Alessandra de Oliveira Capuchinho Gomes; Patricia 
dos Santos Lisboa; Priscila dos Santos Brito; Rafael Aparecido Lopes do Carmo; 

Sideli Biazzi. 
 

Email: samellamarques@outlook.com 
 

INTRODUÇÃO 

Diante de uma expectativa de vida que cresce cada vez mais na maioria dos 

países, acabamos nos confrontando com um grande número de pessoas que vivem 

muitos anos depois de adentrarem na terceira idade. O que podemos perceber, é 

que em cada cultura, a velhice é vista de uma maneira diferente. Para tanto, 

dividimos esse trabalho em duas partes, a saber: a) aspectos teóricos relacionados 

a idade adulta avançada e levantamento bibliográfico relacionado aos idosos 

institucionalizados, e b) apresentação da visita que fizemos a uma instituição dessa 

natureza e uma breve discussão a partir do que pudemos vivenciar. Apresentamos a 

seguir um panorama da velhice nos dias atuais: 

Em 2008, quase 56 milhões de pessoas no mundo tinham 65 anos ou mais. 

Em 2040, projeta-se uma população total dessa fixa etária de 1,3 bilhão. O 

crescimento mais rápido será em países em desenvolvimento, onde vivem agora 

62% dos idosos no mundo (KINSELLA; HE, 2009 apud PAPALIA; FELDMAN, 2013). 

O envelhecimento primário é um processo gradual e inevitável de 

deterioração física que começa cedo na vida e continua ao longo dos anos, não 

importando o que as pessoas façam para evitá-lo. Já o envelhecimento secundário, 

resulta de doenças, abusos e maus hábitos, fatores que em geral podem ser 

controlados. Em países industrializados, onde a renda é mais alta, a mortalidade 

feminina diminuiu acentuadamente com melhorias na assistência pré-natal e 

obstetrícia, fazendo com que menos mulheres morressem em decorrência do parto. 

Além disso, é sabido que as mulheres buscam mais cuidados médicos que os 

homens e que os homens tendem a fumar e beber mais. 

Até recentemente, curvas de sobrevivência apoiavam a ideia de um limite 

biológico para o tempo de vida. Embora muitas pessoas possam viver mais tempo 

que no passado, as curvas ainda determinam que, por volta dos cem anos é o limite 

da nossa espécie. 

Algumas mudanças físicas costumam estar associadas ao envelhecimento, 

sendo óbvias para um observador casual, embora afetem umas pessoas mais que 
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outras. A pele mais velha, a gordura e músculos encolhem, a pele fica enrugada. As 

varizes nas pernas são comuns, o cabelo fica mais fino, grisalho e depois branco, e 

os pelos do corpo mais ralos. 

A velhice também altera os padrões de visão e audição. Na visão, por 

exemplo, o que se pode constatar é que olhos mais velhos precisam de mais luz 

para ver, são mais sensíveis ao brilho e podem ter problemas para localizar e ler 

sinais. Pessoas com perdas visuais moderadas podem ser ajudadas por lentes 

corretivas ou mudanças no ambiente. As mulheres geralmente apresentam mais 

deficiências do que os homens, pelo menos até os 85 anos (SHOENBORN; 

HEYMAN, 2009; PAPALIA; FELDMAN, 2013). As principais causas de morte entre 

idosos, segundo as estatísticas são seis: doenças cardíacas, câncer, acidente 

vascular cerebral, doenças crônicas do sistema respiratório, diabetes, 

influenza/pneumonia, todas.  

A ocorrência de hipertensão, acidente vascular cerebral, asma, bronquite 

crônica, enfisema e artrite são maiores em mulheres, enquanto os homens estão 

mais propensos a ter doenças cardíacas, câncer e diabetes. Um problema que 

aumenta muito com a chegada da terceira idade é o risco de fraturas decorrentes de 

quedas. Em um estudo sobre adultos mais velhos hospitalizados após uma queda, 

constatou-se que esses adultos estavam mais propensos a morrer ou serem 

encaminhados para uma casa de repouso, do que adultos admitidos em hospitais 

por razões não relacionadas a quedas (AITKEN et al., 2010 apud PAPALIA; 

FELDMAN, 2013).  

Costa e Mercadante (2013) apontam, que a partir do momento em que o 

sujeito deixa a sua própria residência, não deixa de lado apenas seus bens 

pessoais, deixa também significados de uma vida inteira, o que causa efeitos no 

emocional do internado, que precisa se adaptar a uma nova realidade. A vida 

passada deixa com ela lembranças, objetos, pessoas, e um tempo que não volta 

mais, por exemplo, o espaço que ocupamos e que diz muito do que somos. 

As alterações neurológicas e problemas de codificação, armazenamento e 

recuperação podem ser responsáveis por grande parte do declínio da memória 

funcional em adultos idosos. Entretanto, o cérebro pode compensar alguns declínios 

relacionados à idade. Pessoas idosas mostram considerável plasticidade em 

desempenho cognitivo e podem se beneficiar de treinamento.  
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A síntese apresentada aqui não pretendeu esgotar ou tratar de maneira 

superficial as alterações percebidas no adulto mais velho, mas assim expor os 

principais aspectos e/ou alterações vividas nessa etapa da vida. 

A seguir, apresentaremos uma pequena revisão bibliográfica acerca do 

assunto, com o objetivo de apresentar, especificamente, os estudos sobre os idosos 

inseridos em instituições de longa permanência. 

 

OBJETIVO 

 

Esse trabalho tem por objetivo central conhecer as condições de atendimento 

aos idosos em instituições de longa permanência. 

 

METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa é de caráter qualitativo foi realizada, a partir de levantamento 

bibliográfico e de uma visita realizada a uma instituição de longa permanência para 

idosos. Nessa visita, além de conhecer as dependências físicas e profissionais que 

ali trabalhavam, também realizamos uma entrevista semiestruturada com uma 

funcionaria, a fim de conhecermos melhor as rotinas e procedimentos ali praticados 

com base nessa vista e entrevista, fizemos uma breve discussão dos aspectos 

considerados mais relevantes. 

 

RESULTADO 

 

Como pudemos ver, a partir do relato que fizemos da instituição, a internação 

de idosos em instituições de longa permanência tem sido uma alternativa para 

famílias que, por diversos motivos, não podem mais prestar assistência aos seus 

idosos. 

Há também, conforme o relato da funcionária, os que chegam à instituição, 

porque as famílias não desejam mais permanecer com o idoso em casa, 

recomendando, inclusive, que não desejam nem saber informações sobre o estado 

de saúde desses. 

Se nos remetermos aos estudos de Oliveira e Rozendo (2014) e Oliveira e 

Santos (2008), entre outros, veremos que esse cenário de institucionalização é uma 
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tendência que vem crescendo, na mesma medida em que a população vai 

envelhecendo. Os motivos para essa institucionalização são costumam variar entre: 

falta de quem possa cuidar desse idoso em casa ou problemas de saúde. No caso 

da instituição visitada, o que nos foi informado é que a grande maioria dos internos 

está lá por terem Allzheimer. 

  Para muitos dos idosos da instituição, após a internação, as famílias acabam 

por diminuírem drasticamente o contato com o idoso e embora seja possível visitá-

los diariamente, poucos são os que recebem visitas regularmente. Esse quadro de 

afastamento da família se configura, para a maioria deles, como um abandono, 

conforme aponta Oliveira e Santos (2008).  

Vale lembrar, que esse abandono, não é apenas da família, mas também da 

sociedade e, em muitos casos, do poder público. A instituição em questão, por 

exemplo, é privada e sobrevive apenas da mensalidade que as famílias pagam e 

que são negociadas individualmente, considerando as possibilidades de cada 

família. Não há subsídios do poder público, exceto para casos excepcionais, como o 

de alguns internos que foram resgatados de outro local, por causa de maus tratos. 

No caso desses, em especial, as despesas correm por conta da prefeitura da 

cidade. 

Costa e Mercadante (2013) chamam a atenção para a mudança que 

representa na vida dos idosos a institucionalização. Ela traz perdas, não apenas 

pelo afastamento da família, mas também uma espécie de perda da identidade, 

porque ao deixar seu lar, seus pertences, seus bens pessoais, é deixar também, de 

certo modo, as lembranças de uma vida inteira, lembranças de um tempo que não 

volta mais. Com isso, muitos dos idosos acabam por ficar muito abalados 

psicologicamente, desenvolvendo, inclusive, depressão. 

Os autores lembram ainda, que viver institucionalizado é ter de construir uma 

nova forma de vida, com novas normas e modos de viver, o que acarreta mudanças 

não comportamento dos idosos, que passam a se sentir muito desvalorizados. 

Quando perguntamos sobre a rotina dos idosos e sobre as atividades que 

desenvolviam na nova rotina, fomos informados que há horários específicos para 

banho, alimentação, visitas, mas que nos horários livres, não havia muito interesse 

dos idosos em participar de outras atividades, a não ser assistir televisão. 
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A funcionária comentou que já tentaram fazer com eles oficinas de 

artesanato, mas o interesse foi muito baixo e que por isso, essas oficinas foram 

deixadas de lado. 

Não foi possível saber se há um planejamento para a inserção de atividades 

extras e variadas para os internos, mas, aparentemente, eles acabam por passar o 

tempo livre bem ociosos, o que, acreditamos, acaba por impactar nas condições de 

saúde. 

Gonçalves, Silva e Mazo (2010), em seu estudo, chamam a atenção para 

esse problema e comenta que essa diminuição das atividades físicas, verificada na 

maioria dos residentes de instituições, acaba por trazer prejuízos, pois favorece o 

sedentarismo e compromete as aptidões físicas, que já tem limitações provocadas 

pela idade. Nesse caso, os autores sugerem que sejam pensadas formas de 

promover e incentivar a prática de exercícios físicos, com fins de melhorar a aptidão 

física e a capacidade funcional. 

Quanto aos profissionais que trabalham na instituição, verificamos que há 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e cuidadores, mas, infelizmente, não há 

psicólogos para atender os internos, o que nos parece preocupante. Entendemos 

que tanto para oferecer um trabalho preventivo, como para um trabalho remediativo, 

seria imprescindível a presença a presença do psicólogo. Conforme relato da 

funcionária, o que é feito é o atendimento psiquiátrico e prescrição de medicação 

para casos de depressão. Novamente, a justificativa para a ausência do psicólogo é 

a falta de recursos. Aliás, a falta de recursos, foi mencionada como a principal causa 

para falta de investimento na clínica, que, apesar de limpa e organizada, poderia 

contar com outros espaços e mais profissionais para atender os internos. 

Por fim, queremos chamar a atenção para um relato da funcionária, que é a 

falta de assistência aos funcionários, que, como ela, convive com doença, morte e 

outras ocorrências comuns entre profissionais que trabalham com idosos. Para ela, 

seria necessário acompanhamento psicológico também para essas pessoas. Ela 

mesma disse ter sentido necessidade de atendimento em decorrência de estresse 

provocado pelo trabalho. 

Sampaio e colaboradores ao falarem sobre esse assunto destacam que o 

oferecimento de qualificação aos cuidadores, bem como a oferta de suporte social e 

emocional influenciam grandemente na qualidade dos cuidados prestados aos 

internos. Com isso, é possível inferir que a atenção especializada aos cuidadores, 
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impacta diretamente no oferecimento de um atendimento de qualidade, direito de 

todo idoso. 

Essa recomendação também é defendida por Fragoso (2008), reforçando 

que, para que os idosos tenham suas necessidades atendidas, é necessário 

investimento permanente entre os cuidadores. Afinal, para muitos dos idosos, esses 

cuidadores serão sua principal companhia pelo tempo de vida que lhes resta. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao concluir esse estudo, pudemos perceber que a institucionalização de 

idosos é uma realidade na nossa sociedade. Percebemos também, que a nossa 

sociedade tem perdido a oportunidade de refletir sobre a importância dos cuidados 

prestados a essas pessoas.  

O envelhecimento da população, uma realidade no mundo inteiro, precisaria 

ser pensado de forma mais consciente e consistente, por é problema de todos nós, 

de certa forma. Assim, podemos dizer que não tratamos nossos idosos com o 

respeito necessário. O suporte é precário, tanto por parte da família, em muitos 

casos, como também do poder público, fazendo com que muitos desses idosos 

sofram com maus tratos, por exemplo. 

Se viver mais é uma tendência mundial, devemos, como sociedade, garantir 

que esses anos a mais de vida sejam vividos com mais qualidade, seja na oferta de 

atendimento e acompanhamento médico de qualidade, seja no planejamento do 

atendimento nas instituições de longa permanência. 

Amparados na experiência que a visita a instituição nos proporcionou, 

desejamos destacar que almejamos que, a curto e médio prazo, possam surgir 

políticas públicas que garantam, entre outras coisas essenciais aos nossos idosos, 

maior participação e atuação do psicólogo junto a esse público, o que poderia 

garantir melhor qualidade de vida no processo de envelhecimento. 

 

Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência. 
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Email: Karyneserafim30@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Existem diversos pontos de vista em relação a velhice, em muitas culturas, 

ela é valorizada em quanto em outras, não, visto que há uma grande necessidade 

das pessoas desejarem manter a juventude por muito mais tempo.  

A população mundial está envelhecendo e o fato é que todos irão envelhecer 

e passar por esse período da vida desejando estender a juventude por mais tempo, 

mas esse fato não faz com que o preconceito e a descriminação não existam, além 

disso, sabe-se que essa fase da vida traz com sigo muitas mudanças físicas, 

cognitivas e até mesmo psicossociais.  

 De acordo com Papalia, Olds e Feldman (2009) existe nessa fase da vida um 

envelhecimento do cérebro, o mesmo perde 10% do seu peso afetando áreas 

importantes para a memória, para o bom funcionamento cognitivo e também para a 

coordenação motora. É nessa fase que se dá o início a percepção das diferenças 

relacionadas ao sensório-motor de cada pessoa de forma singular, e que muitos 

necessitam de ajuda, pois desenvolvem limitações e dificuldades que afetam a 

visão, audição e a locomoção. Durante a idade adulta avançada surgem muitas 

doenças crônicas que estão diretamente associadas ao funcionamento biológico, 

juntamente com o estilo de vida individual que cada pessoa adota, que pode até 

leva-la a morte. Segundo NCHS (2004), e Papalia, Olds, Feldman, (2009) citam que 

“as principais causas de mortes são: doenças cardíacas, câncer, AVC, e doenças 

crônicas do sistema respiratório”, (p.645). É importante ressaltar que nessa fase, 

ainda podem surgir diversos problemas mentais e comportamentais em muitos dos 

idosos, tais como: depressão que podem desregular a disposição, o pensamento, o 

sono, a apetite, e o próprio comportamento; a demência, sendo que a diminuição na 

capacidade cognitiva é mais comum em pessoas com saúde física precária e 

portadores do mal de Alzheimer. 

De acordo com Diana e Papalia (2009), é de extrema importância os 

relacionamentos sociais, pois interferem de forma direta na saúde, o mesmo parece 
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prolongar a vida. O apoio emocional dado aos mais idosos ajudam nas perdas de 

familiares, em especial o cônjuge ou filho ajuda a manter a satisfação na vida, os 

relacionamentos significativos melhoram a saúde e o bem-estar, diferente de 

relacionamentos problemáticos que podem originar problemas como o estresse. 

Nos últimos tempos, a população idosa tem crescido consideravelmente 

deixando o idoso de ser ausente nos discursos e opiniões públicas da sociedade, 

aumento presente também no número de idosos com melhor saúde física, cognitiva 

e psicossocial. Segundo Néri (2004), “o progresso social desfrutado por vários 

países deu origem ao aumento no número de idosos ativos, saudáveis e envolvidos 

socialmente, em lugar de idosos doentes, apáticos, incapacitados e que morriam 

cedo, até então predominantes” (p.69). 

Entretanto a presença de doenças crônicas, redução cognitiva, intelectual, 

dificuldades físicas, perda gradual auditiva e visual são quase inevitáveis, pois tal 

fase é caracterizada pela diminuição do funcionamento físico. O decaimento das 

funções físicas no individuo podem representar um aumento da fragilidade, 

dependência e muitas vezes de necessidade de institucionalização, assim como é 

grande o risco de quedas ou morte. Neste período é essencial um cuidado especial, 

cuidado este que gera gastos moderadamente altos e uma demanda de tempo de 

qualidade. Portanto tem se tornado cada vez mais essencial à presença de serviços 

de proteção ao idoso como políticas de auxílio a saúde física, cognitiva e 

psicossocial de tal individuo (FRANCIULLI; RICCI et al., 2007). 

 A velhice também é um período de desenvolvimento onde as pessoas nessa 

última etapa, alcançam um senso de integridade do ego pela aceitação da vida que 

tiveram, assim aceitam a morte ou se entregam ao desespero pela impossibilidade 

de reviver suas vidas. Nessa etapa pode se desenvolver a sabedoria que é a 

aceitação das imperfeições da vida e sem maiores arrependimentos embora seja 

inevitável algum desespero, pois se trata da condição humana.   

 Um dos serviços de proteção ao idoso são as instituições, ou modalidades 

denominadas de Centro-Dia, que tem como principal foco trabalhar a qualidade de 

vida dos idosos. O local visitado pela equipe é um do modelo de proteção ao idoso 

onde as pessoas passam o dia e no período da noite retornam para as suas casas. 

De acordo com Papalia (2009) o número de instituições voltadas para o cuidado dos 

idosos vem aumentando em todo o mundo até mesmo pelo crescimento da 

população idosa em muitos países. Nesta modalidade de cuidado é de extrema 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 408 

importância o apoio familiar, pois isso não os deixa com uma sensação de solidão, 

ou até diminuem a propensão de se sentirem deprimidos. Considerando que estes 

idosos são adultos jovens e não crianças dão a estes o reconhecimento da sua 

importância, já que os mesmos ainda possuem capacidade de realizar diversas 

atividades. Segundo Franciulli; Ricci et al. (2007, p. 374) “o Centro-Dia Geriátrico é 

destinado à permanência diurna de idosos com dependência parcial nas atividades 

de vida diária e que necessitam de assistência multiprofissional”.  

A presença de uma equipe capacitada e habilitada é essencial em centros de 

proteção. O Centro-Dia tem como uma de suas principais caraterística a presença 

de múltiplos profissionais trabalhando em prol da qualidade de vida dos idosos ali 

frequentes. Dentre a equipe que compõem, tal centro se encontra os profissionais 

como psicóloga, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, 

musicoterapeuta, educador físico, enfermeiro, professores de dança e 

fonoaudiólogo, além da presença dos cuidadores de idosos e demais funcionários 

como cozinheiro ou auxiliar de serviços gerais. 

 

OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as informações obtidas 

através da visita técnica em um Centro-Dia, tendo como foco principal os ganhos 

psicossociais para o usuário, considerando que estas instituições possuem como 

metodologia a permanência diurna do idoso na casa, não excluindo o indivíduo de 

seu convívio familiar. O Centro-Dia é uma instituição privada e nova na área de 

cuidados ao idoso, antes conhecido como creche para idosos sendo que atualmente 

ganhou uma nova nomeação, visto que o idoso não é, como também não deve ser 

chamado de criança, uma observação importante para a instituição que respeita e 

valoriza a fase da vida adulta tardia. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi feita uma visita ao Centro-Dia Angels4u, onde podemos perceber uma 

infraestrutura física e uma equipe multidisciplinar que possibilita aos idosos 

desfrutarem da melhor forma, o ambiente que proporciona maior convívio social, 
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segurança, mais mobilidade e também o desenvolvimento físico e cognitivo através 

de projetos e atividades que são oferecidos pela instituição. 

 

RESULTADO 

 

Notou-se que no centro os idosos desfrutam de uma equipe multidisciplinar 

composta por profissionais capacitados, proporcionando atividades diversas que 

preenchem todo o período que está presente no local, já que os mesmos não 

dormem no ressinto. 

Um aspecto relevante foi o trabalho realizado pela psicóloga, onde a mesma 

lidera rodas de bate papo e conversas com os idosos. Entendendo que é importante 

que o idoso tenha consciência que a morte faz parte do ciclo da vida 

compreendendo ele que o “morrer” pode acontecer e é algo natural. O idoso precisa 

também encontrar um sentido na sua existência, para assim viver com qualidade 

independente de suas limitações, pois assim conseguirá sentir-se feliz e realizado 

nesta fase de fragilidade. 

Dentre os temas abordados durante o momento de “bate papo”, abre-se 

espaço para falar sobre o luto, entendendo a importância do diálogo dá-se 

oportunidade a conversas individuais com a profissional sobre o tema. Procura-se 

mostrar que a saudade é natural e que se aprende a lidar e a suportar. O principal 

foco da equipe com tais debates é a conscientização do idoso e da família. O foco 

diferencial da instituição é a preservação do vínculo familiar que é de suma 

importância para este idoso. Promover o conhecimento do familiar sobre a 

enfermidade do indivíduo é uma das atividades realizadas pelos profissionais, por 

meio de palestras. O espaço para visita dos parentes também é disponibilizado, pois 

a instituição preza para que os familiares tenham conhecimento do tratamento 

oferecido aos seus. 

Um dos projetos realizados pela instituição é a tecnologia assistiva, que 

trouxe diferentes ganhos, como melhora das habilidades cognitivas, principalmente a 

memória, demonstrado através da lembrança dos idosos do nome de outro colega, 

já que alguns possuem demência. Devido à sobrecarga do trabalho, tal método pode 

proporcionar uma diminuição nos gastos de energia e esforços, proporcionando 

melhoria na qualidade de vida e também no desempenho psicomotor do idoso. 
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Outros benefícios das atividades realizadas é a melhoria na locomoção dos 

indivíduos entre os cômodos da casa, e dependência deles em algumas tarefas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos então que a instituição visitada contribui para uma melhor 

qualidade de vida, com projetos e atividades semanais que os profissionais ali 

presentes, proporcionam, entendendo que o idoso precisa de um cuidado especial 

sem que haja necessidade de internação, oferecendo vinculo familiar. Desenvolver 

não apenas os aspectos físicos, mas trabalhar nas potencialidades, ainda 

preservadas, é um dos objetivos da instituição que contribuiu para o sucesso do 

centro, já que trouxe uma imensa satisfação aos familiares dos indivíduos, assim 

como um melhor bem-estar psicossocial ao idoso. 

O projeto de inserção dos idosos no mundo tecnológico, promoveu uma 

melhor comunicação deles com seus familiares mais distantes, fazendo assim com 

que os idosos interajam com as tecnologias presentes na contemporaneidade, fato 

que mostra a capacidade de desenvolvimento e interação do idoso com as 

tecnologias atuais. 

Portanto, como processo natural e esperado do desenvolvimento, a vida 

tardia deve ser respeitada e entendida, como fase que ainda tem presente desejos, 

sonhos e metas a serem conquistadas. É preciso enxergar o idoso não por aquilo 

que é agora, mas por tudo que ele já foi no passado e que ainda está sendo no 

presente; é necessário entender que as marcas da vida, como rugas e perda de 

memória não os tornam inferiores, apenas mais vulneráveis, afinal todos estão 

sujeitos a viverem esta etapa da vida, sendo respeitados e cuidados desfrutando de 

um estilo de vida saudável e feliz. 

 

Palavras-chave: Idosos; Serviço Social; Centro-Dia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade realizada pelo grupo foi dividida em duas partes. Primeiro com os 

alunos analfabetos da escola, e depois com os alunos que possuíam algum tipo de 

deficiência intelectual e física. 

No primeiro dia de atividades (15/09/2016), o grupo participou de uma aula 

que tinha o intuito de desenvolver o raciocínio lógico nos estudantes através do jogo 

Mancala. Essa brincadeira era por meio de um jogo de tabuleiro, onde algumas 

vezes é chamado de jogos de semeadura ou jogos de contagem e captura, que 

possuem um papel importante em muitas sociedades africanas e asiáticas, 

comparável ao Xadrez no Ocidente. 

A Mancala possui uma sequência de regras, onde o objetivo é pegar todas as 

sementes de uma cavidade, e semeá-las, uma de cada vez, em outras cavidades. 

Sendo assim, uma atividade que estimula a formulação de estratégias para a 

semeadura e a captura, no tabuleiro. Apesar dos detalhes se diferenciarem 

substancialmente, esta sequência geral se aplica a todos os jogos. O objetivo 

normalmente é capturar mais sementes do que o oponente e, algumas vezes, tentar 

vencer por meio do bloqueio de todos os movimentos do oponente. 

Assim, através dessa atividade, pudemos ensinar e ajudar os alunos a 

jogarem dentro de suas limitações. Muitos deles tiveram grandes dificuldades em 

entender o raciocínio da brincadeira. Mas em todo o tempo, estávamos ali auxiliando 

para que pudessem aproveitar da melhor forma possível e usufruir do objetivo do 

jogo. E quanto mais eles jogavam, melhor ficavam e se desenvolviam. No começo 

parecia difícil, mas depois de algumas partidas, algumas regras foram se 

esclarecendo.  

Da mesma forma que o jogo parecia difícil no começo, o processo de 

alfabetização se desenvolve da mesma maneira. Basta o aluno ter a perseverança 

de continuar estudando e querer continuar com a caminhada da aprendizagem.  
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Outra atividade realizada foi o acompanhamento de alunos com um grau mais 

elevado de deficiência intelectual, onde permanecemos com a professora da 

instituição e ajudamos em atividades em que era necessário dentro do processo de 

alfabetização desses alunos. E nessa aula, também tivemos o contato com uma 

aluna que possuía deficiência visual, na qual, estava-se ensinando a leitura e escrita 

na linguagem Braille.  

No segundo dia de atividades (29/09/2016), o grupo realizou com a turma um 

jogo de “Stop”, com palavras estudadas anteriormente pela professora com o tema 

“Trabalho e Eleições”. A brincadeira era executada por meio de um sorteio de letras 

aleatórias do alfabeto, com o intuito dos alunos escreverem alguma palavra que 

começasse com a letra escolhida. E depois do tempo estipulado, realizávamos a 

contagem de 10 ou 5 pontos, dependendo se a palavra foi citada uma única vez, ou 

se foi repetida, sucessivamente. No final, todos ganharam chocolate. 

Durante esse jogo, pudemos observar que alguns alunos tiveram certa 

resistência em relação ao modo de jogar. Mas com o tempo, foram melhorando, 

mesmo que tivessem dúvidas em relação ao modo correto de se escrever a palavra 

pensada. Os integrantes do grupo passavam de mesa em mesa auxiliando os 

estudantes, juntamente com a professora no momento da escrita. 

Outras atividades também foram desenvolvidas na sala SAAI (Salas de Apoio 

e Acompanhamento à Inclusão), dentro da instituição. Mas essa por sua vez, é 

destinada a alunos com um grau mais elevado de deficiência ou limitação, no caso, 

visual e intelectual.  

No primeiro momento, os alunos da primeira turma possuíam deficiências 

intelectuais, onde parte do grupo ajudou em atividades que envolviam o processo de 

alfabetização. Um exemplo do que se foi feito, é uma atividade que envolvia o uso 

de um jogo de letras de brincar, grandes e coloridas. Assim, a professora ditava uma 

palavra relacionada com o tema que estavam sendo estudado (“processo de 

reciclagem do lixo”) e cada aluno deveria selecionar as letras e montar a palavra 

pensada. A atividade trouxe para os alunos maior envolvimento e interesse na 

formação das palavras.  

Logo após a finalização da palavra, eles copiavam a mesma no caderno e 

desenhavam o seu significado. Ao fim da aula, o grupo teve maior interação com os 

alunos através de jogos, como: jogo da memória e damas. Durante esse período, o 
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grupo percebeu que os estudantes receberam a tarefa de maneira positiva e 

interagiram de forma espontânea. 

Já no segundo horário, os alunos da classe possuíam deficiência visual. 

Assim, a professora adaptou a aula para as necessidades e limitações presentes, e 

o foco, era estimular a autonomia e a alfabetização de cada um. Deste modo, para 

alcançar tal objetivo a professora propões uma aula de culinária, na qual os alunos 

desenvolveriam receitas em sala, através da escrita em Braile e assistência de uma 

impressora especial, na qual auxiliava na impressão de tal escrita.  

Em seguida, o grupo ajudou os alunos no uso do Soroban. O Soroban (que 

também pode ser escrito: Sorobã), é um recurso utilizado para o ensino- 

aprendizagem da matemática, que costuma ser usado pelos deficientes visuais para 

a realização das operações aritméticas. Porém, cabe salientar que esse recurso 

pode ser aproveitado não só por pessoas com deficiência visual, assim como, por 

aqueles que possuem outras deficiências.  

Por ser um instrumento palpável, o Soroban possibilita a efetuação da conta 

matemática de forma mais concreta, sendo um facilitador, principalmente para as 

crianças que estão iniciando o aprendizado da matemática. No caso dos deficientes 

visuais, ele é um instrumento de aprendizado indispensável e fundamental. 

O local escolhido para a realização da atividade solicitada foi o CIEJA – 

Campo Limpo (Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos). A diretora da 

instituição iniciou um processo de reconhecimento dos espaços de mobilização já 

existentes no bairro onde a escola está inserida e, com isso, aproximou-se dos 

moradores, para que, assim, as atividades da escola estivessem em diálogo 

constante com as iniciativas já em curso na comunidade, integrando-a à escola. 

Esse caminho, pouco a pouco, rumava para a discussão e compreensão do conceito 

da Educação Integral, em mobilizar espaços da comunidade para fortalecer o 

processo de ensino-aprendizagem das escolas. 

Atualmente, a instituição possui em torno de 40 professores, 20 profissionais 

de apoio e atende aproximadamente 1.300 alunos, que são separados em dois 

ciclos de acordo com o nível de conhecimento e dificuldade de cada um. O 

estudante pode optar em estudar em três turnos, sem perda de conteúdo, caso ele 

estude em um dia pela manhã e em outro à noite.  

Com isso, em vez de se ter disciplinas tradicionais, como matemática e artes, 

o CIEJA criou quatro áreas do conhecimento, que englobam as diversas disciplinas 
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tradicionais e incluem outras consideradas fundamentais para a EJA e para o 

fortalecimento da autonomia do estudante. São elas Linguagens e Códigos (LC), 

envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa e Inglês; Ciências Humanas (CH), 

que envolve as disciplinas de Geografia e História; Ensaios Lógicos e Artísticos 

(ELA), que envolve as disciplinas de Matemática e Artes e Ciências do Pensamento 

(CP), que envolve as disciplinas de Ciências e Filosofia. Além destas, o estudante 

também participa de aulas de “Projetos” e de atividades de acompanhamento 

individualizado. 

O CIEJA, além disso, recebe alunos com algum tipo de deficiência, onde pode 

desenvolver atividades com esses estudantes em um projeto integrador que envolva 

as famílias também.  

O objetivo desse modelo de currículo é integrar as disciplinas, auxiliando o 

aprendizado do estudante, tornando-o mais eficiente, uma vez que ele pode utilizar o 

conhecimento de uma disciplina também nas outras áreas de conhecimento. 

 

OBJETIVO 

 

Conhecer um espaço da comunidade e desenvolver ações comunitárias de 

acordo com a necessidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Durante todo o desenvolvimento das atividades do projeto estivemos 

orientados pelos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia Social 

Comunitária. Isso significa que o projeto constitui, ao mesmo tempo, investigação e 

intervenção comunitária e que as técnicas e estratégias utilizadas estão orientadas 

para produzir transformações social e pessoal com a comunidade, a partir da 

comunidade, para a comunidade e pela comunidade. 

Os principais aportes metodológicos que utilizamos foram: a investigação-

ação participativa ou pesquisa-ação participativa, identificação e hierarquização das 

necessidades e recursos da comunidade; discussões reflexivas e problematização. 

Investigação-ação participativa  

É uma metodologia que tem dois objetivos, o de ação e investigação, no 

sentido de obter resultados em ambas as vertentes: 
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a) Ação – para obter mudança em uma comunidade ou organização. 

b) Investigação – no sentido de aumentar a compreensão por parte do 

investigador e da comunidade.  

De acordo com Fernandes (2006) investigação-ação constitui uma forma de 

questionamento reflexivo e coletivo de situações sociais, realizado pelos 

participantes, com vista a melhorar a racionalidade e a justiça das suas próprias 

práticas sociais ou educacionais bem como a compreensão dessas práticas e as 

situações nas quais aquelas práticas são desenvolvidas; trata-se de investigação-

ação quando a investigação é colaborativa, por isso é importante reconhecer que a 

investigação-ação é desenvolvida através da ação dos membros do grupo (apud 

KEMMIS, 1988). 

Essa metodologia de investigação é orientada para a melhoria da prática nos 

diversos campos da ação, mas também o seu duplo e essencial objetivo é, por um 

lado para obter melhores resultados no que se faz e, por outro, facilitar o 

aperfeiçoamento das pessoas e dos grupos com que se trabalha. O grupo realizou o 

trabalho em dois dias, que não foram o suficiente para que a ação participativa 

pudesse ser realizada em seus conceitos gerais. No entanto o grupo com a 

realização da dinâmica proporcionou ao seu público, momentos de descontração em 

meio ao ambiente escolar; também, foram realizadas uma dinâmica e uma atividade 

educativa de acordo com os conteúdos trabalhados em sala, respeitando assim suas 

limitações. 

 

RESULTADO 

 

Em duas visitas para a realização das atividades na comunidade, houve muito 

sucesso nos eventos que envolveram todo o grupo, no sentido do fortalecimento 

comunitário, que podem ser resumidos na palavra satisfação. Lá pudemos observar 

a dedicação de funcionários e professores em ajudar os alunos a vencer seus 

limites. Pudemos ver que um pequeno acerto se constitui uma grande vitória para 

eles. Percebemos que a instituição realmente tem suas metas alcançadas, no 

sentido de poder proporcionar ao aluno, um lugar que atende as suas exigências, e 

fornece uma infraestrutura adequada para que os mesmos possam se desenvolver 

tanto academicamente, quanto em relação a sua autonomia na vida pessoal. A 

escola proporciona seminários, onde a família do sujeito pode participar e receber 
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orientações, através de conversas, sobre a melhor maneira de lidar com seus filhos, 

netos, sobrinhos, entre outros, em situações desafiantes do dia-a-dia. 

O grupo também notou o sentimento de realização por parte dos alunos ao 

terminar a atividade proposta pelos professores. Há uma emoção, uma felicidade, 

um orgulho em cada passo conquistado por cada indivíduo. E essa vitória não é 

somente do estudante, mas sim de todos os envolvidos. Percebemos que os 

funcionários e a família são de extrema importância no desenvolvimento dos alunos, 

onde, independente da limitação ou deficiência, todos podem crescer em suas 

diversas áreas da vida. E toda essa dinâmica vista fez com que aprendêssemos 

sobre o assunto, e melhorássemos nossa preparação para a futura atuação 

profissional dentro depois da graduação dentro da comunidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após discorremos sobre a temática aqui proposta, podemos compreender 

mais a respeito da importância de se conhecer de maneira adequada a viabilidade 

de realizar atividades voluntárias que atendam às necessidades das pessoas, bem 

como a compreensão de que uma ação voluntária pode proporcionar benefícios 

tanto aos indivíduos a quem se ajuda, como ao que ajuda. 

É nossa intenção que esta pesquisa de cunho bibliográfico e prático, tenha 

relevância para a atuação de estudantes que se interessem pela temática de 

voluntariado, bem como na atuação de psicólogos e estudantes de psicologia 

interessados em encontrar estratégias adequadamente fundamentadas para 

trabalhar no processo de terapia comunitária ou outras atividades realizadas com 

pessoas de comunidade em seus diversos e diferentes contextos. 

A presente pesquisa visa ainda instigar e possibilitar novos interesses de 

estudo sobre o tema, bem como produções científicas por parte dos estudantes de 

psicologia, e interessados no tema aqui proposto. 

 

Palavras-chave: Psicologia; Ações; Comunidade; CIEJA. 
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ALFABETIZAÇÃO DIGITAL DOS DEFICIENTES VISUAIS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA1 

 
Roberto Sussumu Wataya 2; Emerson Pedroso Silva3. 

 
roberto.sussumo@ucb.org.br 

 
INTRODUÇÃO  

 

As tecnologias4 modificadas ou adaptadas para as PNEV´5, já são fatos, 

assim, incluí-los no mundo digital significa que esse grupo faz parte do grupo 

daqueles que possuem o conhecimento e o domínio dessas tecnologias para 

acessar informações e conquistar um espaço no mercado de trabalho (FREITAS 

NETO, 2003). 

O deficiente visual orienta-se na sua relação com os recursos (computador) 

pela placa de som e por sua habilidade ao manusear o teclado. De modo que seus 

comandos táteis gerem sons para novos comandos. O seu processo de leitura oral 

(audição) agora não é mais mediado pelos ledores humanos, mas sim por software 

de leitura6. Dessa forma, esse grupo de Portadores de Necessidades Especiais e 

Visuais - PNEVs7 são ouvintes e leitores a partir de um novo paradigma mediado 

pelas novas tecnologias (FREITAS NETO, 2003). 

Sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação- TIC´s disponíveis para 

os portadores de deficiências visuais, Wataya (2003) faz uma análise meticulosa e 

aponta como melhor compreender a interação dos deficientes visuais com o 

computador:  

(...) identifico a primeira adaptação, como sendo um equipamento que se 

acopla no corpo da pessoa; a segunda é o resultado da criatividade humana, 

partindo de uma necessidade cria-se um periférico ou interface para o computador. 

A terceira adaptação são os softwares leitores de tela; sintetizadores de voz e os 

recursos acoplados aos sistemas operacionais e os processadores de textos, 

                                                 
1 Esta experiência foi realizada no Centro Universitário Adventista de São Paulo. a partir do grupo de estudos do 

Laboratório de Tecnologia (LATEC) do curso de Computação, coordenado pelo Prof. Roberto Sussumu Wataya. 
2 Professor do UNASP/SP – Centro Universitário Adventista de São Paulo e doutor pela PUC/SP. 
3 Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
4 As Tecnologias nesse caso, refere-se ao sistema da informática cujos pilares que a compões são: entrada de 

dados, processamento de dados e finalmente, saída de dados. 
5 PNEV’s, neste caso significa DV’s. 
6 Os softwares de leitura mais comuns no mercado brasileiro são: DosVox (Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), Virtual Vision (Micropower – empresa brasileira) e o JAWS (Freedom Scientific Company – EUA). 
7 PNEV’s, neste caso significa DV’s. 
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ambos, por exemplo, produtos da Microsoft. A última adaptação nos programas de 

navegação, nos websites – sua construção, configuração e lay-out (p.47). 

No século em que vivemos, a globalização vem imprimindo um fantástico 

avanço tecnológico em todas as áreas da atividade humana, entretanto, não adianta 

que esses inúmeros avanços tecnológicos sejam incorporados, pagando-se alto 

preço por eles, se não se colocar em primeiro plano o ser humano, o que realmente 

importa no processo como um todo.  

A Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 no currículo de formação do cego 

como usuário das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), legitima os 

cursos de informática nas instituições/organizações que trabalham com os 

deficientes visuais, resultando assim na inclusão desse grupo (FREITAS NETO, 

2003). 

Poucas instituições preocupam-se com a formação do indivíduo com 

deficiência. O Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP C1 está 

voltado ao deficiente visual, preocupando-se com sua cultura, satisfação, além de 

oferecer-lhe profissionalização adequada. 

Por isso, baseado no princípio que a educação é um direito de todos, e que 

os indivíduos com limitação visual podem e devem ser educados, propõe o “Projeto 

de @lfabetização Digit@l do Deficiente Visual”, visando capacitá-los quanto ao uso 

das TIC’s. 

O Relato de Experiência 

O Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP)8, ciente do número 

de DV’s, aproximadamente 1.6009, somente no bairro de Capão Redondo10. Decidiu 

apoiar, essa iniciativa de promover a inclusão digital. Assim, recorremos às 

empresas para captação de recursos financeiros que possibilitaram a aquisição dos 

equipamentos necessários para a implementação do projeto. 

O curso teve como principal foco: a capacitação dos DV’s para o mercado de 

trabalho, enfatizando o domínio dos recursos do computador com os softwares do 

                                                 
8 O UNASP C1 está localizado a 9 km de Santo Amaro e a 23 km do centro de São Paulo, sito a Estrada de 

Itapecerica, 5859, no Jardim IAE no bairro de Capão Redondo, sub-distrito de Santo Amaro, região sul da cidade 

de São Paulo. 
9 Dados disponível no website: http://www.ame-sp.org.br/noticias/jornal/tejornal20.shtml  acesso em 04/10/16. 
10 Capão Redondo – com cerca de 14 quilômetros quadrados tem aproximadamente 250 mil habitantes, a maioria 

deles alojados em áreas invadidas. A água e a luz são conseguidas com gambiarras e “gatos”. Nas ruelas de terra 

é forte o cheiro de esgoto. Dados extraídos do website: 

http://www.estado.estadao.com.br/editoriais/2002/07/12/cid048.html consultado em 15 junho 2003. 

mailto:Digit@l
http://www.ame-sp.org.br/noticias/jornal/tejornal20.shtml
http://www.estado.estadao.com.br/editoriais/2002/07/12/cid048.html
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pacote Office da Microsoft e o software leitor de tela NVDA11. Com essa qualificação 

em Informática e amparado na Lei nº 8.213 de 199112, que visa proporcionar, 

oportunidades de recrutamentos dos deficientes de um modo geral pelas empresas. 

Além disso, possibilitar novas formas de comunicação com o mundo. 

Este projeto teve início no dia 01 de maio a 30 de novembro de 2015, foi 

realizado presencialmente, em um laboratório do Núcleo de Computação do UNASP 

campus São Paulo. Ele foi realizado na forma de aulas práticas, durante seis meses 

totalizando 24 semanas, resultando 96 horas aula13. Nesse período foram 

contemplados os seguintes conteúdos: 

Módulo-1 - Digicurso14 - Curso de datilografia online com a finalidade de 

facilitar a interatividade do usuário Deficiente Visual com o computador, uma vez 

que, é muito difícil usar o mouse.  

No módulo-2 - NVDA15 - O NVDA (Non Visual Desktop Acess), é um leitor de 

tela gratuito; e que permite aos deficientes visuais utilizarem o ambiente Windows e 

seus aplicativos MS-Office e navegar pela Internet com o Internet Explorer.  

Para o módulo-3, o aluno já com pleno domínio das teclas do computador e 

do software leitor de tela, permitiu avançarmos no sistema operacional e utilizamos o 

MS-Windows - Introdução ao sistema operacional Windows abordando os 

comandos básicos, para capacitá-los na manipulação de arquivos, copiando, 

renomeando documentos, criando pastas, fazendo cópias de seguranças (backup), 

além de manipular as memórias auxiliares como, Pen Drive, MP3, CD e Disquetes. 

No módulo-4, desenvolvemos a criatividade dos alunos na construção de 

textos como: Quem sou eu? Com que profissão você mais se identifica? Saber 

utilizar os recursos do computador, quais são as novas oportunidades que você 

vislumbra para o futuro? Para isso, utilizamos o MS-Word – Processador de texto, 

trabalhando na elaboração de textos e o domínio dos comandos básicos. 

Para o módulo-5, simulamos, vários contextos do cotidiano da vida, 

começando com a Gestão de Finanças Domésticas, Planejamento de Recursos da 

Família para os próximos dois anos. Essas atividades foram elaboradas com o MS-

                                                 
11 NVDA para download, disponível no website: http://www.nvda.pt/pt-pt/downloads  acesso em 04/10/16. 
12 A Lei nº 8.213 de 1991, estabelece que as empresas são obrigadas, a destinar uma cota de vagas que varia de 

2% a 5% do seu total de funcionários, para Portadores de Necessidades Especiais (PNE’s) também conhecidos 

como Deficientes. 
13 As aulas foram ministradas duas vezes por semana, sendo 45 minutos a hora /aula, mais 15 minutos de 

momentos para reflexões em grupo. Totalizando 1hora/aula.  
14 Este curso está disponível no website: https://www.digicurso.com/  acesso em 04/10/16. 
15 Disponível no website: https://nvda.softonic.com.br/  acesso em 04/10/16. 

http://www.nvda.pt/pt-pt/downloads
https://www.digicurso.com/
https://nvda.softonic.com.br/
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Excel – Planilha eletrônica, confeccionando planilhas com fórmulas simples e 

gerando gráficos de barras e setoriais.  

Finalmente, no módulo-6 trabalhamos com a internet, criamos um e-mail para 

cada aluno cego, estimulando a enviar e responder os e-mails, a partir de então, 

todos os avisos e recados passaram a ser pelo meio eletrônico. Também, 

focalizamos a navegar em sites acessíveis16 e a pesquisa na web. Essas atividades 

foram realizadas no Internet Explorer. Neste tópico, trabalhamos na Iniciação: criar 

e-mail, enviar e receber e-mail, apresentação e utilização prática da Internet e como 

pesquisar na web. 

Este trabalho foi um estudo experimental e exploratório, baseado no método 

quantitativo e qualitativo. A amostra constituiu-se de doze alunos deficientes visuais 

- oito do sexo masculino e quatro do sexo feminino, que aceitaram a participar deste 

estudo. Para participar do curso o aluno deficiente visual deveria ser alfabetizado e 

ter acima de 14 anos. Os candidatos deficientes visuais foram entrevistados17 pelo 

coordenador do projeto para avaliar e selecionar os pré-requisitos para 

encaminhamento aos Módulos do curso. Ao todo foram doze pessoas com 

deficiências visuais que participam deste estudo18. 

Como resultado das entrevistas ao coordenador, foi construído o perfil dos 

alunos que participaram do projeto, conforme o Gráfico 1. Percebemos que é um 

grupo jovem, assim distribuído: 20% na faixa etária de 15 a 20 anos, 40% entre 21 a 

30 anos, 20% entre 31 a 40 anos e finalmente 20% de 41 a 50 anos. 

20%

40%

20% 20%

15 a 20 anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos

Idade do grupo

 
No Gráfico 1, mostra a idade do grupo. 

                                                 
16 Decreto Lei nº5296, afirma que “todos os portais e sites da administração pública deverão ter obrigatoriamente 

seus conteúdos acessíveis para pessoas portadoras de deficiência visual, garantindo-lhes o pleno acesso às 

informações disponíveis. 
17 A entrevista, foi baseada no Questionário que está no Anexo-1. 
18 Foram 12 deficientes visuais inscritos, porém, dois deles não eram alfabetizados. Portanto, participaram 

efetivamente 10 alunos deficientes visuais. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 423 

 

A seguir ao mensurar o grau de instrução dos alunos do projeto, o resultado é 

apresentado com um novo formato, percebemos que a predominância é o nível do 

ensino médio incompleto, conforme mostra o Gráfico 2 abaixo. 
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No Gráfico 2, mostra o nível de escolaridade do grupo. 

 

O Gráfico 2 indica que o nível de escolaridade apresenta um formato assim 

distribuído: 10% para alunos com Ensino Fundamental, 60% com Ensino Médio 

incompleto, 20% com Ensino Médio completo e finalmente 10% com Ensino 

Superior.  

O desenvolvimento dos módulos foi de inteira responsabilidade do professor-

aluno19, ao todo foram seis e cada um procurou fazer o melhor de si, para adquirirem 

melhores resultados de aprendizagem dos deficientes visuais. Os professores-

voluntários contaram com a participação do Pastor do Campus, para os momentos 

de reflexão de apenas 15 minutos. 

A proposta deste trabalho foi descrever uma prática curricular baseado no 

Projeto @lfabetização Digit@l do Deficiente Visual que foi fundamentado em três 

pontos da inclusão digital: a capacitação do deficiente visual para o mercado de 

trabalho, proporcionar novas oportunidades e a comunicação com o mundo.  

Os resultados do projeto, referem-se a seis meses e seis módulos de 

investigações. O aproveitamento foi considerado bom, apesar do período do curso 

ser considerado curto. A participação dos DV’s nesse estudo, foi caracterizada pelo 

                                                 
19 São alunos de graduação dos cursos de Computação: Ciências, Licenciaturas e Tecnologias. 
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interesse nos conteúdos apresentados, e o resultado espelhado em seus 

desempenhos conforme o Gráfico 3. 

 

 

 

No Gráfico 3, observamos dados sintetizados referentes as atividades dos 

alunos em um período de seis meses de aula de informática.  

Nota-se que grande parte dos alunos, concluíram satisfatoriamente os seis 

módulos. 

No projeto os deficientes visuais, apresentaram os seguintes desempenhos: 

90% dos alunos tiveram total domínio na datilografia, 85% no leitor de tela NVDA, 

80% no MS-Windows; 85% no MS-Word; 70% no MS-Excel e 80% Internet Explorer.  

O curso serviu também para os professores-voluntários um aprofundamento 

teórico-prático em assuntos sobre a educação especial, e também da parte técnica 

da computação. Também, foi notória a capacidade, de sobrepor aos desafios deste 

projeto, e em alguns casos, prosseguir em participar dos grupos de pesquisas sobre 

Informática para deficientes visuais e outras deficiências. 

A prática de ser um docente neste projeto, aliada aos esforços dos deficientes 

visuais, permitiu que os professores-voluntários e os cegos fossem capacitados para 

hoje serem profissionais qualificados e capazes de atuarem no mercado de trabalho.  

Ao refletir sobre o currículo do referido projeto, vemos como as nossas 

percepções sensoriais estão diretamente relacionadas com as imagens visuais. E 

também, aliado ao que foi observado e considerando que a população de deficientes 

visuais representa aproximadamente 0,5% da população brasileira (MAZZOTTA, 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 425 

1993) devemos, portanto, propiciar condições para o desenvolvimento de suas 

competências. 

Como resultado sugerimos algumas características a serem trabalhadas com 

o professor: Atitudes positivas; Postura profissional fundamentada nos princípios 

éticos e respeito ao homem; Equilíbrio emocional; Conhecimento de técnicas para 

trabalhar com deficientes visuais; Cursos de formação de professores em educação 

especial, com aprendizagem e domínio de técnicas atualizadas para o trabalho com 

os deficientes visuais. 

Destacamos algumas estratégias, para que o aluno com deficiência visual 

tenha o máximo de aproveitamento acadêmico e sinta-se incluso no contexto de 

uma sala regular. 

 Oferecer um lugar à frente, próximo do professor, garantindo assim uma 

melhor audição e maior atenção do mestre; 

 Destacar um acompanhante (colega de classe20), afim de ajudá-lo nas 

dificuldades; 

 Fazer conhecido as dependências físicas da escola como: sala de aula, 

cantina, banheiro, saída de emergência etc.; 

 Providenciar placas de indicação em Braille, para orientar a locomoção nos 

espaços físicos dentro da escola. 

Muitos exemplos de sucesso também podem ser encontrados na utilização 

dos computadores na Educação Especial (VALENTE, 2001) nos quais o computador 

é um excelente criador de ambientes de aprendizagem. As deficiências sejam, quais 

forem, podem ser superadas uma vez que dentro destes ambientes, muitas das 

barreiras entre a criança e o mundo físico são minimizados. Ao comandar o 

computador, a pessoa pode realizar uma tarefa ou uma atividade por meio da 

máquina, sem que sua deficiência o impeça. Isso, mesmo que virtualmente possível 

por meio do computador, torna a criança deficiente o ser ativo e controlador do 

processo, o que significativamente auxilia em seu desenvolvimento intelectual. 
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visual. 
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CUIDANDO DOS CUIDADORES E ACOMPANHANTES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
Ellen Narciso Pitlovanciv; Alyne Naite da Silva; Dhelly Prates da Silva; Elisabete 

Venturini Talizin. 
 

Email: elisabete.talizin@ucb.org.br 
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) vêm aumentando no Brasil e 

representam 72% dos óbitos no país (BRASIL, 2014a, b, c). Os quatro grupos de 

doenças crônicas de maior impacto mundial são as doenças do aparelho circulatório, 

diabetes, câncer e doenças respiratórias crônicas. Estas doenças têm quatro fatores 

de risco em comum: tabagismo, inatividade física, alimentação não saudável e uso 

de álcool (BRASIL, 2014b).  

Segundo o monitoramento desses fatores de risco, realizado pela Vigitel, o 

número de tabagistas no Brasil tem declinado nos últimos anos. Em 2006 

representava 15,7% e passou para 10,4% em 2014. Também a atividade física no 

tempo livre, aumentou nos adultos 18% nos últimos 6 anos (BRASIL, 2014c). 

Apesar destes resultados positivos, o número de pessoas com excesso de 

peso aumentou 23% nos últimos 9 anos, mais da metade (52, 5%) dos brasileiros 

encontram-se com sobrepeso e 17, 9% são obesos (BRASIL, 2014c).  

A obesidade é um agravo de caráter multifatorial decorrente de balanço 

energético positivo que favorece o acúmulo de gordura, associado a riscos para a 

saúde devido à sua relação com complicações metabólicas, como aumento da 

pressão arterial, dos níveis de colesterol e triglicerídeos sanguíneos e resistência à 

insulina (OMS, 2000). Por isso, a prevenção e o diagnóstico precoce da obesidade 

são importantes aspectos para a promoção da saúde e redução de morbimortalidade 

(BRASIL, 2014a). 

Um método fácil, barato e não invasivo para avaliação do peso populacional é 

o Índice de Massa Corporal (IMC), que é a relação entre o peso e altura do indivíduo 

expresso em Kg/m2. A medida da circunferência da cintura, também é útil, pois 

determina a gordura abdominal (visceral). O aumento desta medida tem relação 

direta com o risco de morbimortalidade (BRASIL, 2014a). 
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Além da obesidade, a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), apresenta alta 

morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a 

importância do diagnóstico precoce (BRASIL, 2013). 

Aliado a estes fatores de risco, encontra-se o envelhecimento. Conforme os 

indivíduos envelhecem, as DCNT transformam-se nas principais causas de 

morbidade, incapacidade e mortalidade em todas as regiões do mundo (WHO, 

2005). 

 

OBJETIVO 

 

Relatar a experiência de um projeto de extensão que ofereceu aos 

acompanhantes e cuidadores de uma Policlínica Universitária uma breve avaliação 

de saúde, com foco na identificação de fatores de risco para DCNT e orientações 

quanto à promoção de saúde e prevenção de doenças. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um relato de experiência de um projeto de extensão universitária 

denominada “Cuidando dos Cuidadores e Acompanhantes”.  

O projeto foi realizado na Policlínica Universitária do Centro Universitário 

Adventista de São Paulo (UNASP) localizado na zona sul da cidade de São Paulo. 

Esta Policlínica 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. 

O projeto aconteceu no 2° semestre de 2015, e 1° semestre de 2016, 

totalizando 12 tardes de atendimentos (14 às 17h). 

Enquanto aguardavam na sala de espera, os acompanhantes e cuidadores de 

pacientes atendidos na Policlínica Universitária eram convidados a participarem do 

projeto. O mesmo consistia em avaliar as medidas antropométricas (peso, altura e 

circunferência abdominal), realizar o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), 

aferir a pressão arterial (PA) e oferecer orientações sobre o autocuidado, com 

ênfase nos resultados obtidos pela breve avaliação física. 

Participaram do projeto duas docentes-enfermeiras e cinco acadêmicas do 4° 

semestre do Curso de Enfermagem. Os atendimentos foram realizados 
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individualmente em um dos boxes na Policlínica e duravam cerca de 10 a 15 

minutos. 

Para a classificação do IMC foram utilizadas as recomendações da OMS 

(WHO, 2010). Abaixo de 18 kg/m2: baixo peso; de 18 a 25 kg/m2: peso adequado, 

acima de 25 kg/m2: sobrepeso e, acima de 30 kg/m2: obesidade. E para acima de 

60 anos: abaixo de 22 kg/m2 (baixo peso); acima de 22 kg/m2 (peso adequado); 

acima de 27 kg/m2 (sobrepeso) e, acima de 30 kg/m2 (obesidade). 

Foram considerados Circunferência da Cintura com risco elevado: ≥ 80cm 

(sexo feminino) e ≥ 94cm (sexo masculino) (WHO, 2010). 

A medida da Pressão Arterial foi realizada em uma única vez no membro 

superior esquerdo, pelo método auscultatório utilizando-se esfignomanômetro 

aneroide. Valores da PA ≥140 X 90 mmHg foram considerados acima do normal 

(SBC/SBH/SBN, 2010). 

 

RESULTADO 

 

Participaram do projeto 107 pessoas, sendo que, 60 em 2015 e 47 em 2016. 

A maioria dos participantes era acompanhantes (61%), 31% cuidadores e 8% 

funcionários e pacientes da Policlínica. Em relação ao gênero, a maioria era 

feminina (60%) e idade média de 48 anos. 

Em relação aos antecedentes pessoais, 36% referiram possuir Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e 9% Diabetes. Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (2010) a prevalência de HAS nas cidades brasileiras encontra-se acima 

de 30%, semelhante aos dados encontrados no presente estudo. Em relação a 

prevalência do Diabetes, a Pesquisa Nacional em 2013, estimou que no Brasil, 6,2% 

da população acima de 18 anos possuem este diagnóstico. 

O número de participantes que referiram ser tabagistas foi de 14%, 

semelhante aos últimos levantamentos do Vigitel (BRASIL, 2014c) que apontaram 

10,4%. Para os participantes tabagistas foi realizada a abordagem básica 

recomendada pelas Diretrizes para a Cessação do Tabagismo (SBPT, 2008). Foram 

realizadas as seguintes perguntas: o sr(a) fuma? Quantos cigarros por dia? Já 

pensou em parar de fumar? Já tentou parar de fumar? O que aconteceu? Sabia que 

nas Unidades Básicas de Saúde oferecem apoio e tratamento para pessoas que 
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desejam parar de fumar? Através destas perguntas e dependendo do interesse do 

participante as orientações prosseguiam. 

Mais da metade (55%) dos participantes estavam com excesso de peso (25% 

sobrepeso e 30% obesidade), semelhantes aos dados nacionais já citados (2014c), 

e 75% apresentavam a circunferência da cintura maior que o recomendado. 

Na abordagem com os participantes foi explicado sobre os valores do IMC, da 

circunferência da cintura e os riscos associados. Os participantes foram levados a 

refletirem sobre seu estilo de vida pessoal, especialmente na área de nutrição e 

atividade física. Vários participantes reconheceram que ingeriam quantidade 

excessiva de alimentos, não possuíam horário para as refeições, além de 

‘beliscarem’ durante todo o dia. Os participantes foram orientados a ingerirem frutas, 

verduras e legumes diariamente e realizarem algum tipo de atividade física de sua 

preferência. Alguns dos participantes foram encaminhados aos nutricionistas que 

atendem na Policlínica, vinculados ao Curso de Nutrição do UNASP.  

Segundo a Estratégia Global para Alimentação Saudável e Atividade Física 

(OMS, 2003) as recomendações específicas sobre a alimentação são: 

• manter o equilíbrio energético e o peso saudável; 

• limitar a ingestão energética procedente de gorduras; substituir as gorduras 

saturadas por insaturadas e eliminar as gorduras trans (hidrogenadas); 

• aumentar o consumo de frutas, legumes, verduras, cereais integrais e 

leguminosas (feijões); 

• limitar a ingestão de açúcar livre; 

• limitar a ingestão de sal (sódio) de toda procedência. 

A aferição da PA revelou que 44% dos participantes estavam com níveis 

pressóricos acima do ideal. Estes participantes foram orientados a procurarem 

assistência médica para averiguar a possibilidade do diagnóstico de HAS e se já 

possuíam a doença ter maior controle sobre a mesma.  

As principais recomendações não-medicamentosas para prevenção primária 

da HAS são: alimentação saudável, consumo controlado de sódio e álcool, ingestão 

de potássio, combate ao sedentarismo e ao tabagismo (SBC/SBH/SBN, 2010). 

Os participantes que já possuíam o diagnóstico de HAS foram orientados 

sobre a adesão ao tratamento, tanto medicamentosa como mudanças no estilo de 

vida. Segundo Toledo, Rodrigues e Chiesa (2007) a HAS tem características 
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crônicas e silenciosas o que dificulta sua percepção pelos portadores do problema, e 

comprometem a qualidade de vida dos grupos sociais mais vulneráveis. 

Os participantes foram muito receptivos em relação ao projeto, e 

especialmente os ‘cuidadores’ expressaram suas dificuldades em cuidar se si devido 

à sobrecarga de atividades. Segundo Loureiro et al. (2014) com o passar do tempo 

as ações realizadas por um cuidador se tornam repetitivas e podem ocasionar 

cansaço físico e mental e até isolamento social (MEIRA; GONÇALVES; XAVIER, 

2007). 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). 

O desafio do projeto foi em um curto período de tempo (enquanto 

aguardavam na sala de espera), realizar uma breve avaliação física, conscientizar e 

estimular os participantes para adotarem mudanças no estilo de vida e a 

necessidade do autocuidado. Rodrigues et al. (2009) realizaram um projeto de sala 

de espera em uma Unidade Básica de Saúde no município de Frederico 

Westphalen/RS e evidenciaram bons resultados em relação a educação em saúde. 

Espera-se que o projeto “Cuidando dos cuidadores e acompanhantes” tenha 

contribuído para a promoção de saúde e prevenção de doenças dos participantes. 

 

CONCLUSÃO 

 

Acredita-se que o projeto atingiu seu objetivo que era de identificar fatores de 

risco para DCNT e oferecer orientações quanto à promoção de saúde e prevenção 

de doenças aos acompanhantes e cuidadores de uma Policlínica. 

Os principais fatores de risco encontrados nos participantes foram: o excesso 

de peso (55%), circunferência da cintura elevada (75%), valores pressóricos acima 

do recomendado (44%), presença de antecedente de HAS (36%) e tabagismo 

(14%). 

Os participantes foram orientados sobre o autocuidado e mudanças no estilo 

de vida, especialmente relacionados à nutrição e prática de atividade física.  

Foi possível perceber que os cuidadores atendidos demonstravam uma 

sobrecarga devido às atividades desenvolvidas e isto foi evidenciado através da fala 

dos mesmos e que necessitam de uma atenção especial por parte dos profissionais 

de saúde. 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 432 

O projeto proporcionou a interação e troca de experiências dos participantes, 

docentes e acadêmicos de Enfermagem. Também contribuiu para o aprimoramento 

pessoal e profissional dos organizadores do projeto. 

 

Palavras-chave: Cuidadores; Promoção da Saúde; Prevenção de Doenças. 
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GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISA EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR - 
GEPEFE/UNASP/SP: AÇÕES DO PROJETO DE EXTENSÃO CARITAS 

 
José Carlos Rodrigues Júnior; Leonardo Tavares Martins; Johnny Amaral Lima; 

Flavia Gonsalves da Silva; Fernanda Karen Buzeto; José Carlos Rodrigues Júnior. 
 

Email: rodriguesjcrj@hotmail.com 
 

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. 

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 a 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. 

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 como ocorria, por exemplo, em quartéis passaram a ser 

questionados e revisados. 

Todo esse movimento também foi impulsionado pelas transformações sociais 

que estavam ocorrendo no cenário nacional brasileiro, com o movimento que ficou 
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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.  

Essas proposições podem ser compreendidas como resultado do processo de 

movimentação e transformação do pensamento no âmbito da Educação Física 

escolar e, por conta disso, não devem ser entendidas como iniciativas isoladas e 

independentes umas das outras porque são consequências de um processo de 

amadurecimento acadêmico-profissional. Portanto, todas influenciam e são 

influenciadas mutuamente porque resultaram de um intenso diálogo. 

Depois disso, vieram as iniciativas oficiais como a elaboração dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) em 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 da Educação Física na escola e explorando 

objetivos gerais e específicos para este componente curricular. 

Decorrentes deste movimento renovador, de um grande desenvolvimento da 

área a partir da criação de diferentes programas de pós-graduação no país que 

possibilitaram a ampliação do número de pesquisas e produções acadêmicas e a 

difusão destas produções, de ações governamentais no âmbito geral da Educação 

no Brasil no sentido de discutir e colocar em prática ações que promovessem a 

melhoria da qualidade do ensino no país, previstas na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (9394/96), dentre as quais a elaboração dos PCN’s, a discussão sobre 

conteúdos de bases para todas as  disciplinas na escola, a elaboração de 

Referenciais Curriculares, a elaboração do Plano Nacional de Educação, foram 

iniciativas que também ocasionaram impactos na Educação Física escolar e 

possibilitaram a continuidade das transformações no âmbito acadêmico-profissional.  

Um dos principais impactos na área da Educação Física Escolar e na 

Educação atualmente é decorrente de metas a serem alcançadas ao longo desta 

década e previstas no Plano Nacional de Educação, como a construção de 
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expectativas de aprendizagens para todos os anos do Ensino Fundamental e Médio. 

Essa meta tem promovido a estruturação por parte dos Estados e Municípios de 

currículos de base para os diferentes componentes curriculares de seus respectivos 

sistemas de ensino, dentre os quais destacam-se o Currículo do Estado de São 

Paulo e as Expectativas de Aprendizagens elaboradas pelo Município de São Paulo. 

 

OBJETIVO 

 

O Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar – 

GEPEFE/UNASP/SP tem objetivo de promover estudos, pesquisas, oficinas e 

conhecimento na área da Educação Física Escolar. É cadastrado no diretório de 

grupos de pesquisa do CNPq e certificado pelo UNASP desde 2014, contando com 

reuniões semanais. É liderado pelo professor Dr. José Carlos Rodrigues Júnior e 

conta com a participação do professore Dr. Leonardo Tavares Martins, de 

graduandos e professores atuantes na educação básica. O Objetivo do grupo é de 

que todas as ações desenvolvidas a partir de reflexões, oficinas, planejamentos e 

pesquisas gerem produções acadêmicas que possam ser difundidas em periódicos, 

Seminários, Congressos e Simpósios da área de Educação Física e Educação. 

 

METODOLOGIA 

 

Além de estudos e pesquisas, o GEPEFE/UNASP a partir do mês de abril de 

2016 iniciou um projeto de extensão junto a crianças em situação de vulnerabilidade 

social oferecendo semanalmente atividades físico-esportivas. Os beneficiários desse 

projeto são 30 crianças com idade entre 6 e 14 anos, divididas em dois grupos (6 a 

11 anos e 12 a 14 anos). As crianças fazem parte da ONG Caritas Santa Suzana, 

uma instituição sem fins lucrativos que oferece gratuitamente educação de crianças 

e capacitação profissional para adolescentes, jovens e adultos. 

 O objetivo da instituição parceira é “proporcionar aos beneficiários sua 

inclusão social através de ações socioeducativas consolidando o exercício pleno da 

cidadania”. Todas as ações desenvolvidas são planejadas antecipadamente pelo 

grupo de trabalho em reuniões semanais que ocorrem quintas-feiras. O grupo conta 

com a participação ativa de oito alunos do curso de Educação Física e uma 

professora também formada no curso. 
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RESULTADO 

 

Desde o início das atividades de extensão o GEPEFE tem formado um banco 

de planos de aula, o tema das ações desenvolvidas durante todo o ano foi 

“Modalidades Olímpicas”. Foram apresentados e experimentados o Atletismo 

(corridas de velocidade, revezamento, saltos em distância, triplo e altura, 

lançamentos de dardo, disco e martelo e arremesso de peso), o Voleibol, as lutas 

(jogos de oposição de rapidez, atenção, de desequilibrar, de imobilizar, de reter e 

puxar, além de questões conceituais sobre a diferença entre briga e luta) e a 

modalidade do Hóquei na grama. Todas as modalidades foram sistematizadas aos 

alunos de forma adaptada didático e pedagogicamente para promover melhor 

envolvimento e promoção de sucesso na experiência. 

 

CONCLUSÃO 

 

As ações têm alcançado grande resultado principalmente em relação a 

construção, aprofundamentos/transformação de saberes/conhecimentos 

pedagógicos pelos alunos do curso de Educação Física, gerando impacto bastante 

positivo na formação de cada um deles, uma vez que todo o processo de 

planejamento e desenvolvimento das ações têm sido desenvolvidos por todo o 

grupo. A aceitação pelas crianças e a instituição parceira também é muito grande, 

uma vez que a ONG Caritas solicitou que para 2017 as ações sejam ampliadas e 

que mais alunos entre crianças e adolescentes sejam contemplados. 

 

Palavras-chave: Formação Profissional; Educação Física Escolar; Projeto de 

Extensão e Pesquisa. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA - PROJETO: A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO 
PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. OFICINAS: A LUDICIDADE NO 

ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

Maria Magdalena Ayala; Ivanildo Prado; Nilce Helen Woerle; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Andreia Evangelista Campos; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
Email: eunice.barros@ucb.org.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os documentos oficiais como Lei de Diretrizes e Bases - LDB 9394/96, 

Pareceres do Conselho Nacional de Educação, dentre outros, apontam ser a 

Universidade o locus de formação do professor. No entanto, há certo consenso entre 

educadores e pesquisadores do distanciamento existente entre a Universidade e as 

Instituições de Ensino, embora existam propostas apontadas no sentido de eliminar 

tal distanciamento. 

Um dos grandes desafios da Educação é reconhecer a maneira particular 

com que cada criança constrói seu conhecimento. Neste sentido, a aprendizagem 

significativa espera que o aluno seja capaz de estabelecer relações com o 

conhecimento que já possui com novos conteúdos de aprendizagem. 

No entanto, no contexto escolar muitas dificuldades de aprendizagem são 

apresentadas pelas crianças, sob diferentes aspectos, como na leitura e escrita, 

quanto ao raciocínio lógico, na oralidade, na motricidade, em raciocínios 

matemáticos, entre outros. 

Partindo deste princípio, acredita-se que a criança aprende quando em 

contato com desafios significativos, que fazem com que ela coloque em ação 

conhecimentos prévios, relacionando-os com novos conteúdos de aprendizagem. 

SISTO (1993) esclarece a função do conflito cognitivo no processo de 

desenvolvimento e da aprendizagem através do processo da equilibração, a qual se 

apresenta como um regulador do funcionamento cognitivo, além de ser o fator 

fundamental que permite o desenvolvimento. 

Nesta perspectiva, a aprendizagem pode ser considerada como um processo 

em que a ação, a afetividade nas relações interpessoais e a cognição completam-se 

na estruturação do conhecimento. 

Solé e Coll (2000) reafirmam esta posição: 
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 “A aprendizagem contribui para o desenvolvimento na medida em que 

aprender não é copiar ou reproduzir a realidade. Para a concepção construtivista, 

aprendemos quando somos capazes de elaborar uma representação pessoal sobre 

um objeto da realidade ou conteúdo que pretendemos aprender. Essa elaboração 

implica aproximar-se de tal objeto ou conteúdo com a finalidade de aprendê-lo, não 

se trata de uma aproximação vazia, a partir do nada, mas a partir de experiências, 

interesses e conhecimentos prévios que, presumivelmente possam dar conta da 

novidade” (p. 19-20). 

Assim, criar situações e oportunidades em que as crianças possam dirigir 

suas próprias ações e estabelecer interações com objetos diferenciados, bem como 

com outras crianças e adultos com objetivos variados e em situações desafiadoras, 

podem revelar importantes contribuições à compreensão das reações psicológicas 

que as crianças apresentam ao se defrontarem com conteúdos novos que lhe são 

colocados no processo de ensino aprendizagem. 

As diretrizes curriculares para os cursos de Matemática apontam para a 

importância do planejamento de atividades que articulem teoria e prática desde o 

início do curso, o que implica em uma concepção de formação que rompe com a 

noção de prática como aplicação. A prática é um espaço para produção de 

conhecimento. 

O planejamento articulado dos cursos da Universidade de modo a assegurar 

o ensino indissociado da pesquisa e da extensão é garantido pelo Projeto 

Pedagógico Institucional. 

Este trabalho também se justifica pela possibilidade de elucidar e auxiliar o 

educador a identificar e compreender o aluno com dificuldade na alfabetização, 

construindo estratégias que poderão auxiliar e contribuir para melhorar a 

aprendizagem do aluno. 

A criança é um ser em formação. Deve-se cuidar para que essa formação 

seja natural e a mais rica possível em termo de possibilidades. É necessário saber 

aonde se quer chegar para escolher os caminhos a seguir, daí a necessidade de 

estabelecer às razões de se trabalhar as ideias matemáticas, um momento que 

serve para alicerçar a construção dos conceitos matemáticos. 

A Matemática desenvolve na criança o raciocínio lógico, a sua capacidade 

para pensar logicamente e resolver situações-problema, estimulando sua 
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criatividade. Sendo útil por permitir o contato permanente com formas, grandezas 

números, medidas, contagens, etc. 

Para Campos (1994) o jogo é o mais importante das atividades da infância, 

pois a criança necessita brincar, jogar, criar e inventar para manter seu equilíbrio 

com o mundo. A importância da inserção e da utilização dos brinquedos, jogos e 

brincadeiras na prática pedagógica é uma realidade que se opõe ao professor. 

No contexto escolar é papel dos professores, das diferentes áreas de 

conhecimento humano, trabalhar conteúdos pedagogicamente bem adaptados e 

elaborados para que seus alunos adquiram conceitos. 

Segundo Piaget (1967), “o jogo não pode ser visto apenas como divertimento 

ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, 

cognitivo, afetivo e moral”. 

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao 

contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de 

extraordinária importância na educação escolar. O jogo é essencial para que o aluno 

manifeste sua criatividade, utilizando suas potencialidades de maneira integral. 

A proposta de novas metodologias para o ensino da Matemática na educação 

precisa estar pautada na exploração de uma vasta variedade de ideias matemáticas, 

não apenas baseadas em números, mas naquelas que desenvolvam seu raciocínio 

lógico, e permitam à criança o desenvolvimento das noções matemáticas. 

A proposta do projeto consiste na realização de atividades em oficina 

utilizando o lúdico no ensino de matemática. O grupo fará uma visita à equipe 

gestora da unidade na comunidade a fim de efetuar um levantamento das 

necessidades buscando atender aos objetivos propostos pelo projeto. A execução 

do projeto se deu mediante a análise situacional. Dentre estas ações, deverão 

acontecer oficinas, vivências e dinâmicas voltadas para os sujeitos da faixa etária de 

6 a 14 anos. 

Em todas as atividades propostas foi necessária uma combinação de 

competências para serem executadas tanto dos alunos (comunidade) como dos 

alunos (UNASP).  

• Estabelecer parcerias entre o Centro Universitário Adventista e as 

instituições educacionais; 
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• Capacitar o estudante para o desenvolvimento de metodologias e materiais 

pedagógicos adequados às práticas pedagógicas, que facilitem as inter-relações 

teórico-práticas da educação; 

• Propiciar aos discentes a apropriação de recursos e estratégias, exercitando 

postura ética e a formação profissional; 

• Favorecer o desenvolvimento de pesquisas e projetos, articulando ensino, 

pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática junto à comunidade; 

• Proporcionar aos alunos a reflexão perante os jogos e atividades lúdicas 

aplicados em sala de aula; 

 

OBJETIVO 

 

• Estabelecer parcerias entre o Centro Universitário Adventista e as 

instituições educacionais; 

• Capacitar o estudante para o desenvolvimento de metodologias e materiais 

pedagógicos adequados às práticas pedagógicas, que facilitem as inter-relações 

teórico-práticas da educação; 

• Favorecer o desenvolvimento de pesquisas e projetos, articulando ensino, 

pesquisa e extensão na produção do conhecimento e da prática junto à comunidade; 

• Permitir por meio da ludicidade o aprimoramento de conceitos básicos 

matemáticos; 

• Investigar as atividades lúdicas no ensino da matemática, a sua importância 

com recurso didático, onde podemos lançar mãos do brincar, brinquedo e jogos. 

• Proporcionar aos alunos a reflexão perante os jogos e atividades lúdicas 

aplicados em sala de aula; 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória, abrangendo aspectos 

qualitativos. Na fase inicial, foram selecionados alunos que apresentem conteúdo 

didático básico referente aos fatores predisponentes para o desenvolvimento das 

atividades pertinentes as oficinas bem como comunicação, para o estabelecimento 

de interface com a comunidade e disponibilidade como voluntário. A partir da 

seleção inicial os alunos foram preparados pelos docentes responsáveis pelo 
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projeto, para a produção, escolha e aplicação dos instrumentos e desenvolvimento 

do programa. 

Tendo como população 392 discentes, numa faixa etária de 6 a 14 anos, 

oriundos de um espaço comunitário de um bairro da Zona Sul de São Paulo. O 

Projeto aconteceu no período de férias dos alunos, no mês de janeiro e julho de 

2016. Com duração de uma semana no período da manhã e da tarde. Participaram 

deste projeto professores do curso de matemática e nutrição, e o Coordenador do 

curso de matemática e discentes (cursando entre o 3º e o 6º semestre) do Curso de 

matemática, nutrição e enfermagem do UNASP/SP. Foram realizadas 24 oficinas 

utilizando como ferramentas: jogos, pinturas, oficinas, dinâmicas, dramatização, 

histórias, bingo, roda de conversa, CDs, caça tesouro, cantigas de roda, vídeo e 

músicas. Cada brincadeira e jogos foram apresentados aos alunos antes de tudo 

com uma roda de conversa, onde foram elencadas todas as regras que contém em 

cada jogo e/ou brincadeira, sendo estipulados em especial os combinados que 

juntos foram formulados. Exemplo de algumas brincadeiras realizadas: brincando 

com a amarelinha; brincando com bola; bola ao cesto; boliche; queimada. Brincando 

com corda; cabo de guerra; pular corda; pega varetas; cara a cara e tapa certo. 

 

RESULTADO 

 

Percebemos que as atividades desenvolvidas foram muito significativas com o 

apoio e participação da comunidade. E algo que foi bem marcante e satisfatório foi a 

participação dos alunos, professor, coordenadora pedagógica e diretora. Quando 

terminávamos o nosso encontro eles já questionavam quando seria a nova etapa e 

também se havia possibilidade dos discentes da matemática estarem participando 

de encontros de formação de professores para compartilharem a sua experiência 

com os jogos. E ainda solicitaram materiais e alguns alunos doaram. O grau de 

satisfação dos alunos pelo interesse das crianças da comunidade foi algo relevante. 

Tivemos relato como: “eu ajudei a criança a contar na atividade do stop da tabuada, 

logo ela entendeu o processo e já estava feliz da vida fazendo sozinha, e ainda veio 

me mostrar”. 

“Foi muito legal quando as crianças escreveram a sua própria história através 

dos números. Cada um foi contando a sua, quanta diferença!!” “O desenvolvimento 
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foi muito bom, pois, todos eles tiveram uma curiosidade de saber como os jogos 

funcionavam então isso fez com que eles tivessem uma curiosidade e aprendizado”. 

“O projeto foi muito abençoado apesar das dificuldades deu tudo certo, até 

julho”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os alunos perceberam que é bom ser capaz de explicar e justificar seu 

raciocínio e que saber como resolver um problema é tão importante quanto saber a 

solução. Um dos grandes desafios da Educação é reconhecer a maneira particular 

com que cada criança constrói seu conhecimento. 

Neste sentido, a aprendizagem significativa espera que o aluno seja capaz de 

estabelecer relações com o conhecimento que já possui com novos conteúdos de 

aprendizagem. 

Partindo deste princípio, acredita-se que a criança aprende quando em 

contato com desafios significativos, que fazem com que ela coloque em ação 

conhecimentos prévios, relacionando-os com novos conteúdos de aprendizagem. 

A Matemática desenvolve na criança o raciocínio lógico, a sua capacidade 

para pensar logicamente e resolver situações-problema, estimulando sua 

criatividade. Sendo útil por permitir o contato permanente com formas, grandezas, 

números, medidas e contagens. O jogo é essencial para que o aluno manifeste sua 

criatividade, utilizando suas potencialidades de maneira integral. 

 

Palavras-chave: Matemática; Lúdico; Oficina. 
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RELATO DE VIVÊNCIA DO PROJETO SOCIAL COMUNITÁRIO “ReCreando” 
 

Lídia Evelin Oliveira Gomes; Alessandra Ferreira do Vale; Karyne Serafim Cardoso; 
Taysis da Silva Rocha Fiuza; Vivian Loietes de Oliveira Prado; Eunice Barros 

Ferreira Bertoso. 
 

Email: lidia.evelin@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A expressão Psicologia Comunitária surgiu inicialmente na Inglaterra e nos 

Estados Unidos (ANDERY, 2004). Não se dava como uma nova psicologia, mas a 

uma reação aos tradicionais tratamentos relacionados ao saber psicológico. De 

acordo com Freitas (1999), a psicologia social comunitária utiliza-se do enquadre 

teórico da psicologia social, privilegiando o trabalho com grupos, colaborando para a 

formação da consciência crítica e para a construção de uma identidade social e 

individual orientadas por preceitos eticamente humanos.  

As famílias atendidas pelo Programa instalado na instituição na qual o grupo 

realizou o Projeto “ReCreando” não se alimentam adequadamente, sendo assim, é 

oferecido às mesmas, cestas básicas. Para que essa cesta seja recebida é 

necessário o interessado se inscrever, e se deslocar até a instituição para receber 

estudos bíblicos e palestras com o intuito de auxiliar essas famílias para uma melhor 

vivência. 

As atividades trabalhadas com as crianças tinham como objetivo trabalhar 

questões importantes para a vida; foi levantado perguntas para que elas pudessem 

expressar o que sentiam e entendiam sobre os temas abordados, bem como um 

convite para falar o que aprendeu sobre os assuntos levantados no decorrer das 

atividades. Foi valorizado a partilha, resgatando o valor de forma positiva, 

fortalecendo as interações a cada encontro.  

Com maior ênfase, as atividades se apoiavam no desenvolvimento espiritual. 

As atividades realizadas possuíam uma aplicação religiosa. Houve momentos de 

louvor, cantando e ensinando músicas infantis religiosas com gestos, orações, 

vídeos de histórias bíblicas, etc. Ao final, sempre havia o momento de lanche, onde 

todas se serviam e interagiam entre elas mesmas e com as discentes. No último 

sábado, foi feito uma apresentação para os pais, onde as crianças cantavam uma 

das músicas que aprenderam. Houve aprovação imediata dos pais e também das 

crianças. 
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OBJETIVOS 

 

Atender algumas necessidades básicas das crianças da comunidade, visando 

um maior dinamismo, interação e aprendizagem.  

O foco da equipe foi trabalhar principalmente a falta de uma atenção e carinho 

vindo de outras pessoas, já que as necessidades básicas estavam sendo supridas 

pelo projeto já instalado na instituição. As estratégias aplicadas foram trabalhadas 

com o propósito de desenvolver os aspectos físicos, mentais e sociais das crianças. 

Promover nas crianças um conhecimento mais profundo de seu corpo, seus 

desejos, suas limitações, não deixando de lado o aspecto mental que é de extrema 

importância para um bom desenvolvimento.  

A quebra da rotina das crianças fez com que as mesmas experimentassem 

um estilo de vida diferenciado, proporcionando bem-estar pouco presente no 

cotidiano da família. O contato das crianças com o grupo colocava em prática a 

importância dos relacionamentos sociais. 

 

METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do Projeto “ReCreando” teve como principais aportes 

metodológicos utilizados a investigação-ação participativa, como uma forma de 

aumentar a compreensão a respeito da comunidade de forma ativa, desenvolvendo 

mudanças e ações nas mesmas (ARGYRIS; SCHÕN, 1985); discussões reflexivas e 

problematização, onde os envolvidos possuem a liberdade de interagir ou não com 

as dinâmicas propostas, valorizando as experiências e confraternização.  

Houve o envolvimento de 60 crianças na faixa etária de entre 4 e 9 anos 

durante uma série de 3 sábados seguidos numa Instituição Confessional na Zona 

Sul de São Paulo. O projeto foi desenvolvido a partir da autorização da instituição e 

do consentimento dos pais e responsáveis.  

Visando o desenvolvimento nos âmbitos físico, mental e espiritual, foram 

utilizadas como ferramentas rodas de conversa, histórias contadas de forma lúdica e 

ilustrativas, dinâmicas interativas, momentos de descontração, através de músicas 

com coreografias e apresentação musical. 
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RESULTADO 

 

A experiência vivida pelo grupo no Programa foi notoriamente essencial para 

a compreensão de todo esse arcabouço teórico, que muito diz sobre a realidade da 

comunidade atendida. Os trabalhos desenvolvidos pelo grupo visaram este 

desenvolvimento físico e mental, buscando também suprir as necessidades básicas. 

Contudo entendemos que as políticas do país são um grande influenciador do bem-

estar completo destes cidadãos, já que as condições financeiras das famílias a 

colocam em um patamar de vulnerabilidade muito grande, devido a péssima 

distribuição de renda no país.  

O senso de individualismo tem se tornado muito presente nas ideologias e 

crenças de muitos indivíduos atuais, a busca pelo prazer individual é um dos 

principais desejos humanos. Os governadores do país são destaques desta ideia, 

uma vez que buscam suprir seus próprios interesses, negligenciando assim as 

necessidades dos cidadãos ao qual representa, que o mantêm no poder, sendo aqui 

citado especificamente a classe mais baixa. A falta de investimento nesta população 

a deixa em situações de precariedade alimentar, social e intelectual, pois o baixo 

ganho financeiro os impossibilita de ter acesso a melhores recursos.  

Entendendo que esta desigualdade foi bem representada na comunidade pelo 

grupo, a psicologia social da libertação se torna um viés teórico de grande valia. De 

acordo com Nepomuceno et al. (2008) “A Psicologia Social da Libertação posiciona-

se na busca por dar resposta aos graves problemas de injustiça estrutural e 

desigualdades sociais”. A busca cotidiana por ajudar as pessoas a entenderem sua 

realidade e se tornarem participantes ativos e conscientes nos assuntos sócio-

políticos é de extrema relevância para que aconteça um melhoramento desta 

desigualdade, especificamente da comunidade. 

Segundo Nepomuceno et al. (2008) “Falar da importância da Psicologia da 

Libertação para a formação e desenvolvimento da Psicologia Comunitária, a nosso 

ver, é tocar na necessidade de desenvolver uma práxis transformadora da 

sociedade capaz de lutar contra as relações de opressão”. Percebendo que a classe 

na qual trabalhamos é oprimida, pelo fato de serem vulneráveis aos poderes 

políticos, trabalhar a opressão é também de grande importância.  

No entanto um grande reforçador destes comportamentos é o fato de que 

assim que o opressor sente a necessidade de amenizar ou abrandar esta opressão 
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ela vem sempre como forma de falsa generosidade, falso amor ou a falsa caridade 

(FREIRE, 2014). A realidade política do país demonstra estes aspectos de forma 

clara e compreensível, sendo visível ao grupo estes aspectos muito bem 

representados nos pais das crianças com quem foi realizado o “ReCreando”. 

Em 3 semanas de atividades com as crianças da comunidade, foi obtido 

sucesso com a interação de todo o grupo, fortalecendo o espírito comunitário das 

crianças com atividades de cântico em grupo, passeio no campo do Colégio, 

histórias com fundamentos morais e atividades com a finalidade de desenvolver 

habilidades motoras nas crianças. 

Foi promovido o cântico com gestos coerentes a letra, em que as crianças 

acompanhavam as integrantes do grupo em diversos movimentos. A dinâmica das 

canções proporcionou às crianças a interação umas com as outras e também com 

os adultos presentes, que alcançou uma aproximação notória, percebida ao longo 

dos encontros. Algumas meninas, já no segundo dia, ao ver as responsáveis pelo 

“ReCreando”, iam de encontro demonstrando atos de carinho. 

No primeiro dia, para melhor interação do grupo e das crianças, organizou-se 

um passeio no campo. Permitiu a liberdade dos infantis para brincar e também 

percorrer pelo ambiente; minutos depois, uma fila foi organizada e imitando um trem, 

o grupo acompanhou uma integrante do grupo por toda a trilha do campo. Foi uma 

experiência marcante, pois foi possível detectar quais eram os mais organizados e 

gostavam de manter a ordem e também os garotos que se sentiam satisfeitos em 

cooperar com a organização das crianças dispersas. 

Em todos os encontros foi preparado histórias interativas com o objetivo de 

reforçar valores nas crianças como fugir da preguiça e saber valorizar a si mesmo. 

No primeiro encontro, a reflexão foi sobre a preguiça com a história dos Sete 

Preguiçosos; no segundo encontro foi discutido valores relacionados a história de 

Daniel que se encontra na Bíblia e dinâmicas sobre valorizar a si mesmos, por fim, 

no último encontro, a história de Noé foi contada de forma bem pedagógica 

estimulando os sentidos de audição, tato e visão com sons de animais e toque em 

superfícies semelhantes a pele de animal, bem como reconhecer os bichos 

presentes na mão da integrante que contava a história. 

No último encontro foi realizado o evento mais esperado, a apresentação de 

uma música para os pais, que realizam estudos bíblicos no mesmo período. Foi 

muito marcante, pois as crianças aguardaram com muito ânimo para se apresentar, 
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realizando uma ótima performance frente aos pais. Levaram como lembrança do 

“ReCreando” um recorte de peixe, animal este relacionado com a música 

apresentada. 

 

CONCLUSÃO 

 

A vivências experimentadas pelo grupo foi de enriquecimento inestimável, as 

integrantes estavam abertas para demonstrações de afeto em todos os momentos, e 

por conta disso, foi possível detectar a carência das crianças e a necessidade de 

atenção bem transparente nos atos delas. Saímos todas satisfeitas com o retorno 

das crianças em forma de carinho, pois os abraços e as recepções realizadas por 

elas nos enchiam de prazer e nos estimulava a continuar com os desafios do 

“ReCreando”.  

O projeto também nos deu a oportunidade de conhecer as classes 

socioeconômicas inferiores de nossa sociedade, pois, na realidade que vivem de 

universidade, dificilmente teríamos acesso a comunidade se não fosse através 

deste. Percebemos também que a forma como interagimos com as crianças advém 

daquilo que o curso nos proporciona, pois, ao entender os conflitos e 

comportamentos das idades em que trabalhamos, tínhamos recursos para atende-

las de forma prática e eficaz.  

A princípio sentimos uma certa timidez por parte das crianças, ao não 

responder as atividades e momentos que propomos com certo entusiasmo, porém, 

no segundo e terceiro sábado já vimos um maior envolvimento. Um dos momentos 

mais marcantes foi quando abrimos um espaço para agradecer a Deus, e foi dada a 

oportunidade de falarem alguns motivos pelo qual elas agradeciam. Dandara, uma 

garotinha de 6 anos que cuidava de sua irmã de 4, abraçou uma de nós e disse que 

agradecia muito a Deus por que estávamos ali. 

Conversando com alguns deles de forma particular, foi possível ver a 

vulnerabilidade que se encontram em seu convívio na escolinha, na vizinhança de 

sua casa, em sua família. Logo, foi de extrema alegria poder participar parcialmente 

da vida deles e ter feito alguma diferença simplesmente pelo tempo que dispomos e 

o tão pouco que fizemos. Se torna recompensador ao ver um sorriso como resultado 

do projeto.  
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Em suma, o trabalho que realizamos foi muito gratificante, pois conseguimos 

entender através das histórias e das diversas atividades a forma como as crianças 

pensam e como elas se sentem frente a determinados assuntos; também 

percebemos que os infantis necessitam de um cuidado mais do que nutricional, mas 

também emocional. Entendemos que uma realização acadêmica como a proposta 

pela disciplina de Psicologia Comunitária deveria ocorrer com mais frequência para 

que a atuação profissional futura seja rica em experiências e possam acrescentar no 

decorrer da carreira de cada graduando. 

 

Palavras-chave: Projeto Comunitário; Psicologia Comunitária; Crianças; Ação 

Social. 
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ASPECTOS DIFICULTADORES E FACILITADORES ENCONTRADOS NA 
REALIZAÇÃO DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA NO PACIENTE CRÍTICO 

 
Gisele Amanda de Oliveira; Vivian Yuka Chino. 

 
Email: gi.amanda@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Enfermagem tem o papel de atuar e participar nas equipes 

multidisciplinares que trabalham com o paciente crítico, sendo necessários 

conhecimentos fisiológicos básicos. (Cintra et al., 2008) O Ministério da Saúde 

(2011) aponta que o paciente crítico ou grave é aquele que corre risco de perder a 

vida, a função do órgão ou sistema do corpo humano e que necessita de cuidados 

imediatos. Considerando a punção venosa periférica um procedimento invasivo 

realizado pelos profissionais de enfermagem, que requer conhecimento técnico, 

atenção e habilidade para promover uma assistência de enfermagem com 

qualidade, o acesso venoso é uma condição primordial para o estabelecimento 

terapêutico do paciente crítico (CALIL; PARANHOS, 2007). Carlotti (2012) 

complementa ainda que o procedimento de punção venosa pode ser difícil no 

paciente grave ou crítico.  

Diante desta problemática, surgiu a intenção em estudar esse assunto a fim 

de identificar e descrever os possíveis aspectos dificultadores na realização da 

técnica de punção venosa periférica no paciente crítico, além de identificar possíveis 

aspectos facilitadores. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar e descrever os aspectos dificultadores e facilitadores na realização 

da técnica de punção venosa em pacientes críticos. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica retrospectivo em âmbito 

nacional. Foi realizado um levantamento bibliográfico nas seguintes bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 451 

Eletronic Library Online (SCIELO), no período de maio a outubro de 2016, utilizando-

se as seguintes palavras-chave: paciente crítico, punção venosa periférica e 

cuidados de enfermagem. 

Foram encontrados 30 artigos e destes foram selecionados 23 artigos que 

apresentavam pertinência com a temática do estudo e, foram ainda consultados 4 

livros. 

Os artigos e conteúdos foram analisados e organizados em: descrição do 

procedimento de punção venosa periférica, as condições e situações que o paciente 

crítico pode apresentar durante o procedimento, aspectos dificultadores encontrados 

durante o procedimento e aspectos facilitadores para a realização do procedimento. 

 

RESULTADO 

 

Acesso venoso periférico 

O acesso venoso periférico é uma técnica no qual se insere um cateter no 

interior do vaso sanguíneo de uma veia periférica, acessando a corrente sanguínea 

e o sistema circulatório. (MODES et al., 2011).  

A técnica deve ser realizada da seguinte forma: Explicação do procedimento 

ao paciente para deixá-lo confortável, lavagem das mãos, seleção do material, 

seleção da veia, antissepsia, aplicação do torniquete, ângulo da agulha, posição do 

bisel, inserção do cateter, observação do refluxo sanguíneo, retirada do torniquete, 

fixação do cateter, descarte de material perfuro cortante, observações das queixas e 

reação do paciente e registro do procedimento. (OLIVEIRA et. al., 2014) 

O acesso venoso periférico é visto como um progresso na esfera da saúde, 

sendo uma atividade frequentemente realizada pelos profissionais de enfermagem 

para administração de fluidos, medicamentos e hemoderivados na corrente 

sanguínea, que proporciona efeito imediato (MELO et al., 2014). 

Paciente Crítico 

De acordo com Gusmão et al. (2014) o paciente crítico ou grave é um 

paciente que requer maior atenção e deve ser bem avaliado pelo profissional de 

enfermagem. Este paciente ainda precisa de uma equipe de saúde bem treinada e 

em alerta, que reconheça os sinais críticos do paciente e execute ações e manobras 

para remediar a situação crítica (NUNES et al., 2010, p.29). 
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Conforme Ana Maria Calil e Wana Yeda Paranhos (2007) em situações que o 

paciente esteja grave faz-se necessário um acesso venoso periférico para rápida 

terapêutica. 

Aspectos dificultadores na técnica de punção venosa periférica no paciente 

crítico 

O acesso venoso é muito utilizado em pacientes que se encontram em 

situações críticas. Neste contexto, podemos citar a idade como um dos fatores que 

dificultam a realização da punção venosa no paciente crítico. Os pacientes idosos 

apresentam desgastes da pele, como diminuição da elasticidade e da hidratação da 

pele, fato que diminui o leito vascular, tornando os vasos sanguíneos mais frágeis 

(FREITAS; WALDMAN, 2010).  

Vale ainda ressaltar que o idoso tem dificuldade de ingerir água, por falta de 

sede, tornando-se desidratados e consequentemente, diminuindo o leito vascular e 

desfavorecendo a realização da punção venosa (ZITELLI et al., 2014). Já o paciente 

crítico recém-nascido apresenta maior dificuldade para a punção venosa relacionado 

ao menor calibre e à dor que gera estresse na criança (MODES et al., 2011). A dor 

pode ainda gerar alterações cardíaca, respiratória e estresse nos pacientes, 

principalmente no recém-nascido, dificultando assim, a punção venosa. (MORAIS et 

al., 2013) 

Outro fator que pode ser citado é relacionado ao tempo e situação de 

internação. Pacientes com doenças crônicas como o diabetes, com histórico de 

várias internações anteriores e, em estado crítico podem apresentar a rede venosa 

prejudicada devido as   inúmeras punções venosas (OLIVEIRA et al., 2016). Já, os 

pacientes críticos como os oncológicos necessitam do acesso venoso periférico para 

a terapêutica, situação que acaba lesionando as veias, tornando-as frágeis e, 

consequentemente dificultando a punção por desgaste vascular (MARQUESIN et al., 

2016). 

Zandona et al. (2013) ainda destaca que as punções venosas sem sucesso 

podem gerar hematomas, trauma endotelial, trombose e infecções, assim, por este 

motivo, não é indicado puncionar veias de tentativas anteriores, tornando-se mais 

difícil a execução do procedimento de acesso venoso. 

Fatores como as características anatômicas e fisiológicas, gordura em 

excesso, veias de pequeno calibre e as patologias graves podem dificultar o acesso 

venoso (SÁ, 2012). 
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Assim, Negri et al. (2012), afirma que o sobrepeso dificulta a visualização e a 

palpação da veia, dificultando a realização da punção venosa periférica.  

Outras situações que dificultam a punção venosa são as alterações como 

hipertermia, dor, infecção e dispneia que podem contribuir para uma perfusão 

tecidual inadequada, prejudicando a circulação dos vasos sanguíneos periféricos 

(CARVALHO et al., 2012). 

Complementando esta situação dificultadora, o estado de choque promove 

vasoconstrição dos vasos, deixando as veias colabadas (SÁ et al., 2012). Pacientes 

em situações de emergência que necessitam de um acesso venoso rápido que se 

apresentam hipovolêmicos, pode ocorrer dificuldade e demora na obtenção da via 

venosa, uma vez que as veias podem estar colabadas (LANE; GUIMARÃES, 2008).  

Segundo Zitelli et al. (2014) o paciente crítico ou que necessite de cuidados 

paliativos pode ter redução da volemia. Assim, de maneira geral, pacientes 

desidratados apresentam dificuldades na punção venosa. 

Aspectos facilitadores de punção venosa periférica no paciente crítico 

Segundo Inaba et al. (2004) o paciente crítico precisa ser bem avaliado pelo 

profissional de enfermagem. A veia preferencial é a que estiver disponível no 

momento, até que seja providenciado acesso vascular (NUNES et al., 2010, p.76). 

Segundo Carlotti (2012) para a punção venosa periférica deve-se levar em 

conta os vários fatores do paciente como: idade, disponibilidade da veia e a situação 

da necessidade do acesso vascular, no qual as veias preferenciais são as dos 

membros superiores (dorso das mãos e antebraços). Porém, pode-se puncionar as 

veias dos membros inferiores (veias dorsais dos pés e safena) que são mais 

indicadas em crianças devido menor risco de trombose, já nos neonatos são 

indicadas as veias cefálicas. 

De acordo com Modes et al. (2011) após a seleção do local para acesso 

venoso periférico deve-se tentar palpar a veia e evitar puncionar em locais próximos 

de articulação. A veia mais indicada para punção é aquela visível, reta e que não 

tenha sido utilizada há pouco tempo. O autor ainda refere que na escolha do local 

para a punção venosa deve-se avaliar as condições venosas do paciente, o 

diagnóstico clínico, calibre do cateter para o tamanho da veia e as características 

anatomofisiológicas do paciente (BATALHA et al., 2010).  

Um aspecto facilitador para a punção venosa é a indicação do uso do 

torniquete de 5 a 15 cm do local para punção venosa, para o aumento do 
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ingurgitamento venoso e consequentemente melhora na visualização venosa 

(OLIVEIRA et al., 2014).  

Outro aspecto facilitador é a aplicação de toalhas ou bolsa térmica como fonte 

de calor local para promoção de vasodilatação facilitando a punção venosa 

(MODES, 2011).  

Para superar o medo e o estresse que a criança apresenta durante a punção 

pode-se utilizar-se de técnicas para minimizar o estresse como: musicoterapia, uso 

do brinquedo terapêutico, participação e apoio dos pais nos cuidados. (LOUREIRO 

et al., 2009). Podemos também fazer uso de anestésico local antes da punção 

venosa e dar suporte psicológico para o paciente e família, reduzindo a dor e 

obtendo cooperação no procedimento. (MONTINHO; ROCHA, 2016). No caso de 

paciente recém-nascido pode ser utilizado medicações para diminuir a dor ou 

medidas não farmacológicas como a glicose a 25% e o toque terapêutico, que 

servem como medida de conforto facilitando a punção da veia e reduzindo a dor e o 

estresse. 

De acordo com Oliveira et al. (2014) é de responsabilidade da enfermagem 

buscar meios, novas técnicas e tecnologia para melhor atender o paciente que vai 

precisar do procedimento de punção venosa periférica, podendo fazer uso da 

ultrassonografia para diminuir o insucesso no procedimento.  

Apesar do estudo abordar sobre o acesso venoso periférico, na 

impossibilidade deste podemos utilizar outras vias para a terapêutica. Conforme 

Zitelli et al. (2014) o paciente critico paliativo que sofre desidratação na falta ou 

dificuldade de acesso venoso periférico pode fazer uso da técnica da hipodermóclise 

para reposição de fluidos por via subcutânea.  

Pacientes com vasos colapsáveis podem fazer uso do acesso vascular 

através da punção intraóssea, para restabelecimento do paciente crítico e, posterior 

punção venosa periférica (SÁ et al., 2012). O cateter venoso central passado por 

médicos pode ser uma opção de acesso venoso no caso do paciente apresentar-se 

em estado crítico e necessitando de terapêutica qualificada (CARLOTTI, 2012). 

Outra opção que requer maior tempo e pode ser feita a beira do leito pelo enfermeiro 

é o cateter central de inserção periférica (PICC), porém, é um cateter de longa 

permanência e o paciente deve ter indicação (MONTES et al., 2011). 

Pode-se ainda indicar a dissecção para uso de cateter parcialmente 

implantado ou totalmente implantado (MARCONDES et al., 2000).  
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Assim, todas estas vias descritas e demais facilitadores poderão colaborar na 

assistência e na conduta terapêutica. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do paciente crítico que requer intervenção de saúde imediata, o 

acesso venoso periférico torna-se importante solução na implementação da 

terapêutica. Porém, frente a tantos aspectos dificultadores na punção venosa como: 

veias puncionadas anteriormente, doenças crônicas, internações anteriores, 

desgastes vasculares, neonatos e idosos com vasos frágeis e com diminuição do 

leito vascular, desidratação, dor, estresse, vasoconstrição, perfusão tecidual 

inadequada, infecção, febre e dispneia, veias colabadas e excesso de tecido 

adiposo, caberá ao profissional escolher entre os diversos aspectos facilitadores a 

que melhor proporcionar a realização e êxito do procedimento. Assim, é de extrema 

importância que o profissional de enfermagem, mediante o atendimento ao paciente 

crítico que necessitar de acesso venoso periférico para melhora do seu estado de 

saúde, saiba atuar com as adversidades e esteja preparado para propiciar as 

melhores condutas. 

 

Palavras-chave: Paciente Crítico; Punção Venosa Periférica; Cuidados de 

Enfermagem. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE TERMINAL EM UTI 
 

Daniela Farias de Oliveira; Alexandre de Jesus Viana. 
 

Email: damdamfarias@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estudo mostra que pacientes fora de possibilidades de cura recebem 

cuidados paliativos em unidade de terapia intensiva (UTI) e os cuidados ofertados, 

se estendem para todos os pacientes de qualquer idade, portadoras de doenças 

crônicas e em qualquer estágio cuja enfermidade está em progressão e ameaça a 

continuidade da vida. O Cuidado Paliativo surge como uma filosofia humanitária de 

cuidar de pacientes em estado terminal, aliviando a sua dor e o sofrimento, observa-

se que a UTI trabalha com situações complexas, voltada diretamente aos cuidados à 

pacientes em estado crítico, podendo-se obter à cura ou não de determinado 

agravo. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar que a unidade de terapia intensiva UTI, oferece cuidados paliativos 

a paciente terminal 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de Revisão de Literatura Científica. Os trabalhos de 

revisão devem ser estudos que analisam a produção bibliográfica em determinada 

área, dentro de um recorte temporal, fornecendo uma visão geral ou um relatório 

sobre o estado-da-arte de um tópico específico, evidenciando assim novas ideias, 

métodos, subtemas que receberam menor ou maior ênfase na literatura selecionada 

(BOAVENTURA, 2004). 

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, com abordagem descritiva, 

que segundo Gil (2002), tem como objetivo principal o aprimoramento de ideias, na 

maioria das vezes envolvem levantamento bibliográfico, estudos de casos, materiais 

já elaborados constituídos de livros e artigos. 
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Sendo assim, a presente pesquisa foi realizada considerando os materiais 

disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), artigos publicados em periódicos; 

textos extraídos da internet a partir de bancos de dados como SciELO, Medline ou 

LILACS, textos extraídos de Órgãos Públicos Estaduais ou Federais (Conselhos 

Regionais de Categoria e Ministério da Saúde). 

As bases de dados utilizadas foram a Literatura Latino Americana e do Caribe 

(LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE) e Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), com recorte temporal no período de 2002 a 2014. 

Os descritores utilizados foram: Cuidados Paliativos, Enfermagem e Pacientes em 

fase terminal. Estes foram identificados por meio da busca nos Descritores em 

Ciências da Saúde (Decs), por meio do endereço eletrônico http://desc.bvs.br. 

Para a seleção dos artigos realizou-se a leitura dos resumos de 27 

publicações, sendo estes constituídos de artigos, livros e revistas com o objetivo de 

refinar a amostra por: de critérios de inclusão e exclusão.  

Os critérios estabelecidos para inclusão foram: artigos redigidos em 

português, publicados entre o período de 2002 a 2016 e que pudessem ser obtidos 

na íntegra. Foram excluídos artigos e publicações que não se enquadravam no 

recorte temporal estabelecido. 

 

RESULTADO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2008), “cuidados 

paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que 

objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de 

uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da 

identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas 

físicos, sociais, psicológicos e espirituais”. 

Diante de um paciente fora de possibilidades terapêuticas de cura, os 

cuidados paliativos têm como objetivo aliviar a dor e o sofrimento, tratando não a 

doença e sim os sintomas físicos, sociais e psicológicos.  

Pessine; Bertachini (2004), diz que o foco dos cuidados paliativos está no 

controle da dor, da falta de ar, perda de apetite, insônia, depressão, entre outros 

sintomas. São indicados para pessoas de qualquer idade, portadoras de doenças 

crônicas e em qualquer estágio cuja enfermidade está em progressão e ameaça a 
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continuidade da vida. Também podem ser ministrados em conjunto com o 

tratamento curativo, como por exemplo, em casos de câncer, Alzheimer, Parkinson, 

entre outras doenças. 

Apesar de ainda estar se desenvolvendo em todo o mundo, os cuidados 

paliativos estão progressivamente integrando-se aos cuidados curativos, inclusive 

nos ambientes de terapia intensiva. 

Entretanto, várias evidências têm demonstrado que esta abordagem médica 

ainda precisa melhorar, seja para os pacientes com sintomas de desconforto 

significativos ou dores físicas, nas unidades de terapia intensiva, ou na percepção 

dos familiares. 

Os Cuidados Paliativos na UTI é uma abordagem terapêutica que envolve 

uma equipe multidisciplinar, incluindo várias especialidades médicas, enfermeiras, 

psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, farmacêuticos, conselheiros espirituais e sacerdotes. Todos esses 

profissionais são importantes, uma vez que a Medicina paliativa objetiva identificar e 

dirimir os problemas relacionados à internação, na esfera física, psicológica, 

espiritual ou social. Neste cenário, uma boa comunicação entre os envolvidos é 

fundamental. 

Para Souza (2009), os Cuidados Paliativos devem integrar todos os setores 

de cuidados em saúde: emergências, unidades de terapia intensiva (UTI), e 

enfermarias. 

Todos os pacientes, independente de suas idades, com diagnóstico de uma 

doença ameaçadora à vida, ou enfrentando uma condição debilitante são candidatos 

a esses cuidados. Desta forma, o paliativismo é apropriado principalmente para os 

pacientes que sofrem de câncer, insuficiência cardíaca grave progressiva, falência 

hepática e/ou renal, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, lesões 

medulares graves, doenças pulmonares crônicas e degenerativas, e inúmeras outras 

condições encontradas frequentemente nas UTI, e também por vezes fora da terapia 

intensiva. A efetividade ou eficiência da Medicina Intensiva, tradicionalmente é 

demonstrada por dados de mortalidade ajustada por gravidade; por tempo de 

permanência; ou por desempenho operacional das equipes. No entanto, sob a 

perspectiva de qualidade do cuidado, a satisfação e o bem-estar são os aspectos 

importantes. 
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A dificuldade de comunicação entre os profissionais de saúde, os pacientes e 

familiares é sem dúvida um grande problema nas terapias intensivas. Um importante 

aspecto da medicina é saber comunicar, informar relacionando-se com compaixão. 

A comunicação é o pilar da medicina paliativa. Comparada às medicações, 

uma habilidade em comunicação, possui eficácia paliativa; pode reduzir sintomas 

rapidamente sem efeitos colaterais. Assim, a comunicação de uma má notícia é um 

dos maiores desafios na prática diária dos profissionais das UTI.  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para Chaves; Massarolo, 2009 é 

destinada ao atendimento de pacientes em estado grave ou com elevado risco de 

morte, dispõem de assistência médica e de enfermagem de forma interrupta, com 

equipamentos específicos, apropriados e recursos humanos qualificados para 

prestar uma assistência eficiente.  

Para Moritz et al. (2008), o cuidado paliativo deve seguir alguns princípios 

considerados básicos para a prestação de um cuidado humanizado em UTI. Dentre 

esses princípios os autores destacam principalmente a questão da visão crítica 

sobre a situação que se encontra o paciente para não conduzir a terapêutica 

desnecessária. 

Barros et al. (2012), afirmam que a UTI é o local onde se tem os maiores 

obstáculos para se estabelecer a humanização com efetividade. Devido a evolução 

tecnológica no tratamento de pacientes internados nessas unidades, agregou-se 

práticas rotineiras e mecânicas entre 3. 

Para Silva MF e Fernandes MFPA (2006) nesse sentido, observa-se que a 

UTI trabalha com situações complexas, voltada diretamente aos cuidados à 

pacientes em estado crítico, podendo-se obter à cura ou não de determinado 

agravo. 

Neste contexto, questiona-se a visão da equipe de enfermagem voltada ao 

paciente terminal em cuidados paliativos na UTI. Com o crescimento das doenças e 

consequentemente os seus sintomas, evidencia-se a necessidade de um cuidado 

mais especializado e humanizado, não só para o paciente, mas também para seus 

familiares, que juntamente com o doente, sofrem com o padecimento de seu ente 

querido. Portanto, esse estudo teve como objetivo mostrar que dentro de uma 

unidade de terapia intensiva o paciente terminal pode receber cuidados paliativos, 

não para a cura de sua doença, mas sim para uma finitude digna que é um direito do 

paciente e pode ser definida como aquela sem dor e com sofrimento minimizado. 
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Deste modo a capacitação dos profissionais que atuam nas UTI é imperativa, 

havendo necessidade de proporcionar a estes a educação continuada, 

especialmente no tocante aos cuidados paliativos, considerando que este é um tema 

pouco abordado e discutido na prática assistencial e na formação profissional. Com 

isso, os enfermeiros tornar-se aptos para prestarem a assistência com excelência 

em unidades de atendimento a pacientes críticos no ambiente hospitalar.  

Para Moritz et al. (2008), o cuidado paliativo deve seguir alguns princípios 

considerados básicos para a prestação de um cuidado humanizado em UTI. Dentre 

esses princípios os autores destacam principalmente a questão da visão crítica 

sobre a situação que se encontra o paciente para não conduzir a terapêutica 

desnecessária. 

Barros et al. (2012), afirmam que a UTI é o local onde se tem os maiores 

obstáculos para se estabelecer a humanização com efetividade. Devido a evolução 

tecnológica no tratamento de pacientes internados nessas unidades, agregou-se 

práticas rotineiras e mecânicas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados apontam que cuidados a pacientes terminais em UTI, são 

realizados de forma a enxergar o paciente como um todo visando não só, seu 

tratamento exige muito mais do que conhecimentos técnico científicos, requer a 

compreensão a fundo de sua individualidade, a partir de um relacionamento 

interpessoal de valorização da pessoa humana, contribuindo consequentemente, 

com o processo de humanização dos cuidados paliativos. 

 

Palavras-chave: Paciente Terminal; Assistência de Enfermagem; Unidade de 

Terapia Intensiva. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ACIDENTE VASCULAR 
ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO NA SALA DE EMERGÊNCIA 

 
Luciano José Montanha; Isaac Rosa Marques. 

 
Email: luciano.montanha@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como sintomas neurológicos 

focais ou globais, com início abrupto ou em forma de crise, devido à interrupção do 

suprimento sanguíneo por obstrução ou ruptura de vaso no encéfalo, sem outra 

causa aparente que não em consequência de Doença Cérebro Vascular (DCV), que 

duram mais que 24 horas (COUNIHAN, 2005). 

Segundo André (2006), o AVE é considerado um agravo de saúde pública 

devido a elevada morbimortalidade Brasil e no mundo, essa patologia gera ampla 

variedade de déficits neurológicos conforme a localização da lesão, o tamanho da 

área de perfusão inadequada e a quantidade de fluxo sanguíneo colateral. 

O AVE pode ser classificado em dois grandes grupos: AVE isquêmico (AVEI) 

e o AVE hemorrágico (AVEH). O mais frequente, com cerca de 85% dos casos, é o 

AVEI, que se caracteriza pela interrupção do fluxo sanguíneo (obstrução arterial por 

trombos ou êmbolos) em uma determinada área do encéfalo. Também se enquadra 

nessa definição o Ataque Isquêmico Transitório (AIT), que é definido como os sinais 

e os sintomas do AVE que melhoram dentro de 24 horas, sendo considerado como 

uma única entidade (GOLDMAN, 2007). 

O uso de exames de imagem para o cuidado do AVC é relevante para o 

diagnóstico diferencial, a definição do subgrupo, a prescrição terapêutica e a 

definição dos cuidados adequados, o que causa impactos na qualidade do cuidado.  

Portanto, o Enfermeiro utiliza o papel de coordenador, onde o seu 

compromisso está relacionado nas situações de emergências. O papel do 

enfermeiro é capacitar sua equipe de trabalho, através de orientações técnicas e 

auxiliares, para um atendimento imediato.  

Por ser uma equipe multiprofissional, todos têm que trabalhar com 

organização. Através do seu desempenho, pode salvar uma vida, pois a equipe de 

enfermagem desenvolve uma integração com toda a sua equipe. 
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OBJETIVO 

 

• Identificar na literatura nacional os elementos teóricos essenciais para o 

manejo do portador de AVEH. 

• Apresentar o papel do enfermeiro na identificação do AVEH na unidade de 

emergência; 

• Discorrer sobre o a implementação de ações de enfermagem fundamentais 

no atendimento a vítima de AVEH na emergência. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura acerca da 

assistência de enfermagem ao paciente com acidente vascular encefálico 

hemorrágico na sala de emergência. Foi utilizado o portal da Biblioteca Virtual de 

Saúde e acesso aos materiais disponíveis nas seguintes bases de dados 

bibliográficos: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), SCIELO (Scientific Electronic) Library Online (Biblioteca Científica Eletrônica 

Online), e MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line), 

Pubmed e BDENF – Base de dados de enfermagem. Foi usada a ferramenta de 

busca associada e/ou individual avançada para melhor filtragem dos resultados. Foi 

utilizado a seguinte expressão de pesquisa: “unidade de urgência e emergência”, 

acidente vascular encefálico” “hemorragia cerebral”, “assistência de enfermagem”. 

Com essa expressão houve o retorno de 30 resultados. Foram aplicados os 

seguintes filtros: recorte temporal de 2005 a 2015 nos idiomas inglês e português. 

Foram utilizados de maneira individual e associada filtros e os descritores: “acidente 

vascular encefálico” “hemorragia cerebral”, “assistência de enfermagem”. Para a 

análise, foram adotados os seguintes procedimentos para levantamento bibliográfico 

e análise da documentação. Após a seleção do material bibliográfico, foi realizada a 

leitura na íntegra e os dados foram organizados. 

 

RESULTADO 

 

Nos últimos anos, o sistema brasileiro de atenção às urgências tem 

apresentando avanços em relação à definição de conceitos e incorporação de novas 
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tecnologias visando à organização e otimização do atendimento em rede. Desse 

modo, espera-se que a população acometida por agravos agudos seja acolhida em 

qualquer nível de atenção do sistema de saúde com segurança, recursos físicos e 

tecnológicos adequados, com profissionais capacitados guiados por protocolos e 

boas práticas que viabilizem a qualidade do atendimento de acordo com a 

necessidade da clientela (GARLET et al., 2009). 

O Ministério da Saúde do Brasil no ano de 2002 criou a Política Nacional de 

Atenção às Urgências possui em sua composição a Portaria GM n. 2.048 a qual 

rege os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, as 

normas e critérios de funcionamento, classificação e cadastramento de serviços e 

envolve temas como a elaboração dos Planos Estaduais de Atendimento às 

Urgências e Emergências, Regulação Médica das Urgências e Emergências, 

atendimento pré-hospitalar, atendimento pré-hospitalar móvel, atendimento 

hospitalar, transporte inter hospitalar e, ainda, a criação de Núcleos de Educação em 

Urgências e proposição de grades curriculares para capacitação de recursos 

humanos da área (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

O AVE é um tipo de doença mais incidente em pessoas idosas e está entre as 

maiores causas de morbimortalidade em todo o mundo. O Infarto Agudo do 

Miocárdio - IAM influencia os aspectos epidemiológicos devido ao seu impacto na 

mortalidade, no número de internações e na letalidade hospitalar (BESERRA, 2011). 

O AVE é um tipo de moléstia evitável e tratável. Nas últimas mudou-se um 

pouco o conceito de que o AVC era simplesmente uma consequência do 

envelhecimento que conduzia de modo inevitável à morte ou a incapacidade do 

indivíduo. Essa reflexão remeteu a comunidade científica a planejar ações de 

prevenções, primárias e secundárias, mais eficazes e um melhor reconhecimento 

dos grupos de risco. Desse modo é preciso que os profissionais e saúde tenham 

conhecimento dos cuidados a serem implementados de modo a trabalharem em 

conjunto para o alcance de melhores resultados (NATIONAL INSTITUTE FOR 

HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE, 2008). 

A mortalidade para o primeiro AVC pode atingir 12% na primeira semana, 

20% até um mês, 30% em um ano, 60% em até cinco anos e 80 % em dez anos. 

Desse modo, é fundamental uma investigação rigorosa para diagnóstico, tratamento, 

e/ou estratificação dos riscos após o episódio. Entretanto, a prevenção continua 

sendo a melhor forma de evitar a ocorrência de diversos tipos de doenças, sendo 
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este o caso também do AVC. A detecção e o controle dos fatores de risco são 

tarefas prioritárias, pois permitem redução significativa da incidência da doença 

(OVBIAGELE et al., 2011). 

O AVE depende da localização da artéria acometida, da extensão da lesão e 

disponibilidade de irrigação sanguínea colateral, o quadro clínico poderá 

compreender distúrbios motores, sensitivos, relacionados à linguagem, visão, 

audição e a aspectos da cognição (memória e aprendizagem, por exemplo) (LIMA, 

2010). 

Os AVEs dos hemisférios cerebrais podem se manifestar por cefaleia, 

alteração da consciência, problemas na visão e distúrbios cognitivos, além de afasia 

e disartria. Já a sintomatologia da lesão vascular no tronco cerebral, geralmente, é 

comporta por disfagia, ataxia, diplopia, náuseas, nistagmo e desmaios (OKUBO, 

2008). 

O AVE do tipo Hemorrágico resulta do extravasamento de sangue para fora 

dos vasos. O sangue pode extravasar para o interior do cérebro causando uma 

hemorragia intracerebral ou para um espaço entre o cérebro e a membrana 

aracnóide originando a hemorragia subaracnóidea (UMPHRED; CARLSON, 2007). 

O AVEH se caracteriza pela ruptura espontânea de vasos sanguíneos no 

interior ou na superfície do tecido cerebral. Essa alteração patológica que determina 

a ruptura pode ser congênita, como no caso de má-formação arteriovenosa, ou 

adquirida, como no caso de aneurismas vasculares cerebrais, relacionados à 

hipertensão arterial sistêmica. 

Existem dois tipos de AVEH, Hemorragia Intraparenquimatosa (HIP) e 

Hemorragia Subaracnóidea espontânea (HSAe). Na HIP o sangramento ocorre 

dentro do cérebro ou tronco cerebral. O quadro clínico da HIP consiste em déficit 

neurológico focal de início súbito, com piora clínica progressiva em poucas horas; 

sinais e sintomas: cefaleia intensa, náuseas e vômitos, redução do nível de 

consciência e grandes elevações pressóricas arteriais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2012). 

Quanto ao tratamento, Morton e Hudack (2007), destacam que a clipagem de 

aneurisma ou a excisão cirúrgica podem ser considerados quando o aneurisma está 

em uma área acessível.  

Em relação ao diagnóstico, na hemorragia intracraniana, os métodos de 

imagem (Tomografia Computadorizada – TC) e (Ressonância Magnética - RM) 
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possuem sensibilidade semelhante para detecção de sangramento agudo, mas a 

RM possui maior sensibilidade para evidenciar hemorragias crônicas e definir a 

etiologia do sangramento (BRODERICK et al., 2007). 

De acordo com Dowlatshahi et al. (2011), a expansão do hematoma é o 

principal responsável pela piora neurológica nos primeiros momentos pós-ictus e 

correlaciona-se com pior prognóstico. A terapia hemostática busca evitar sua 

ocorrência por meio do uso do fator VII recombinante ativado nas primeiras horas do 

AVEH.  

A diretriz atual sugere iniciar tratamento anti-hipertensivo somente se a PA 

sistólica estiver superior a 180 mmHg ou pressão arterial média (PAM) superior a 

130 mmHg, tendo por objetivo uma PA de 160 mmHg x 90 mmHg ou PAM de 110 

mmHg.  

A monitorização neurológica é uma avaliação e acompanhamento de dados 

fornecidos por aparelhagem técnica das alterações do sistema nervoso e é a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) setor esse que possui recursos físicos, 

tecnológicos e humanos suficientes para oferecer uma assistência multiprofissional à 

pacientes graves principalmente aqueles com alterações neurológicas (CIAMPONE 

et al., 2006).  

Os cuidados com pacientes neurológicos a cada dia são mais explorados e 

exigem um grande conhecimento por parte dos profissionais que cuidam deles. O 

avanço tecnológico é contínuo, destacando novas técnicas para cuidados com esses 

pacientes e aprimorando as que já eram utilizadas. Esses recursos tecnológicos 

ajudam a reverter distúrbios que colocam em risco a vida do paciente (ALCANTARA; 

MARQUES, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

No cotidiano da UE o enfermeiro se depara de maneira geral com o paciente 

crítico, nesse cenário, a implementação de uma assistência de enfermagem 

qualificada, sistematizada e humanizada é essencial para a efetividade do processo 

de trabalho, principalmente as vítimas de AVEH. Para tal, a junção e associação de 

diversos recursos se fazem necessários, dentre eles, o espaço físico, os materiais e 

equipamentos médico-hospitalares, a tecnologia e principalmente os profissionais 

capacitados e atualizados os quais triam, identificam os pacientes elegíveis ao 
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protocolo de AVC, iniciam os cuidados imediatos e corroboram com a sequência do 

atendimento de modo a otimizar toda a terapêutica do portador de AVEH juntamente 

com a equipe multidisciplinar.  

O enfermeiro é peça chave nesse processo, pois, planeja, desenvolve, 

controla e avalia a assistência, além de ser um educador de sua equipe e gestor das 

ações da mesma. O conhecimento técnico científico e o manejo do atendimento 

para esse profissional é fundamental para que todos os demais profissionais possam 

contribuir com o diagnóstico do AVEH, desde a apresentação dos sinais e sintomas, 

da coleta de exames laboratoriais, da tomografia de crânio, do encaminhamento 

para o C. Cirúrgico bem como os cuidados imediatos do Pós Operatório na Unidade 

de Terapia Intensiva como monitorização neurológica, tratamento proposto, se 

pacientes entubados, o nível de sedação, se há condições para o desmame de 

drogas, consequentemente a responsividade, abertura ocular, diâmetro e tipo de 

pupila, débito de dreno se houver, exemplo: Derivação Ventricular Externa, Pressão 

Intracraniana, além de todos os outros parâmetros hemodinâmicos, principalmente a 

pressão arterial.  

A precocidade na realização do diagnóstico por meio do protocolo, o manejo 

do paciente e o funcionamento sistematizado de todas as áreas envolvidas com o 

direcionamento do enfermeiro tem impacto direto no resultado da assistência e na 

qualidade de vida do paciente acometido pelo AVEH evitando-se as complicações 

decorrentes deste agravo de saúde bem como as possíveis sequelas. 

 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Hemorragia Cerebral. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA 
VIGÊNCIA DE CRISES CONVULSIVAS 

 
Carla Cristina Miranda Leite de Moraes; Haviley Oliveira Martins. 

 
Email: carla.wesley@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A crise convulsiva é uma das doenças mais conhecidas das pessoas em 

geral, sendo popularmente denominada de “ataque epilético”. A facilidade de sua 

identificação está no fato da vítima, geralmente, ir ao chão, apresentar contrações 

musculares em todo o corpo, mordedura da língua, salivação intensa, respiração 

ofegante e, às vezes, liberação involuntária da urina e das fezes (CENDES, 2005). 

Estimativas apontam que em todo o mundo aproximadamente 40 milhões de 

pessoas estão susceptíveis as crises convulsivas, contabilizando apenas aquelas 

não causadas por fatores exógenos (CENDES, 2007).   

Nos Estados Unidos, os dados apontam que aproximadamente dois milhões 

de pessoas podem apresentam crises convulsivas anualmente. Já no Brasil, sua 

incidência pode chega a 1,33% da população geral, o que representa 

aproximadamente três milhões de pessoas (SALLUM et al., 2010).  

Em países em desenvolvimento, com destaque para o Brasil, o atendimento 

oferecido aos pacientes nos serviços de urgência e emergência, geralmente, não é o 

mais adequado, e cada vez mais, as pessoas acometidas por crises convulsivas não 

recebem o primeiro atendimento correto, ficando expostos a traumas 

desnecessários e evitáveis (SALLUM; PARANHOS, 2010). 

Dado esse contexto, o estudo se justifica pela necessidade de fomentar ações 

de proteção e promoção da saúde, através da melhoria na percepção da abordagem 

emergencial de enfermeiros no atendimento das crises convulsivas. 

 

OBJETIVO 

 

Elaborar um material didático direcionado para enfermeiros que realizam o 

atendimento a pacientes em vigência de crises convulsivas. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, onde 

os dados foram coletados através de revisão da literatura. 

O levantamento bibliográfico foi realizado na Biblioteca Virtual em Saúde, nas 

Bases de Dados da Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de 2000 a 2010, através 

dos seguintes descritores: crise convulsiva, epilepsia, atendimento, cuidados 

emergenciais. 

Os critérios de inclusão foram: produções científicas publicadas em língua 

portuguesa, dissertação de mestrado e tese de doutorado, artigos e livros que 

abordam o assunto, indexados aos bacos de dados citados e que abordam o 

atendimento e a assistência de enfermagem aos pacientes em crises convulsivas. 

Foram excluídos livros, capítulos de livros e artigos publicados em língua 

estrangeira. 

Na coleta dos dados foram identificados 100 artigos nas bases de dados, 

sendo 30 excluídos por serem repetidos, restando 70 artigos. Na primeira etapa de 

rastreamento foram excluídos 30 artigos por não estarem relacionados com os 

critérios de inclusão. Na segunda etapa de rastreamento, após leitura dos artigos, 26 

artigos foram excluídos por não descreverem o atendimento e/ou a assistência de 

enfermagem para pacientes em vigência de crises convulsivas. Assim, 14 artigos 

foram selecionados por atenderem os objetivos deste estudo. 

 

RESULTADO 

 

Os resultados foram extraídos da análise dos 14 artigos selecionados, 

conforme descritos a seguir. 

O distúrbio convulsivo é um termo utilizado para englobar diversas variedades 

de distúrbios episódicos da função cerebral. As convulsões não devem ser 

consideradas como doenças especificas, mas como sintomas do distúrbio 

subjacente (NETTINA, 2003). 

Tem origem em um foco cortical definido, a atividade convulsiva pelo menos 

inicialmente, envolve somente uma parte do cérebro. Alguns focos são causados por 

lesões estruturais focais observáveis, outros focos são causados por anormalidades 
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nos circuitos, que não podem ser discernidas nos exames microscópicos. (MISULIS; 

HEAD, 2008; YANCUBIAN, 2002)  

As crises parciais podem ter sintomatologia motora, sensitiva, visual, auditiva, 

da linguagem, olfatória, gustativa, vertiginosa, autonômica, disestesias, abalos, 

movimentos giratórios (MISULIS; HEAD, 2008). 

A maioria dos pacientes conseguem obter o controle através das medicações 

(CENDES, 2007). 

 

Convulsões parciais simples 

Convulsão de origem focal, produzindo sintomas motores ou sensitivos 

elementares, diferencia-se da crise parcial complexa pela ausência de distúrbios de 

consciência, causadas por uma lesão estrutural focal (TADEU, 2005).  

A atividade motora focal é mais comum, incluindo a atividade clônica focal, 

rotação lateral da cabeça/pescoço e postura distônica (PIRES; STARLING, 2002). 

A rigidez das extremidades causada pela espasticidade é caracterizada pela 

atividade clônica e pela redução da atividade voluntária. A distonia de torção é 

caracterizada pela torção normal da cabeça e do pescoço. Podem apresentar o 

aspecto de uma convulsão parcial simples, porém é constante e não episódica 

(SALLUM; PARANHOS, 2010). 

 

Convulsões parciais complexas 

Convulsão focal que resulta em distúrbio da consciência, a sintomatologia 

complexa refere-se às alterações cognitivas. Já há alteração da consciência, 

frequentemente com automatismos (MISULIS; HEAD, 2008).  

A aura nesse tipo de convulsão é comum, é caracterizada por distúrbios na 

capacidade de resposta sem alterações motoras importantes, no pós-comicial, há 

confusão o que ajuda a diferenciar das ausências (PIRES; STARLING, 2002).  

A RM e TC podem mostrar lesões estruturais na área dos focos. O EEG 

mostra anormalidades intercomiciais quando registados a região do foco (TADEU, 

2005).  

O estímulo nervoso vagal é usado em pacientes com CPC frequentes e 

refratários à medicação. A cirurgia da convulsão – como a lobectomia temporal e a 

ressecção do foco – é particularmente usada nos pacientes com CPC refratários à 

medicação (YANCUBIAN, 2002). 
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Crises generalizadas 

Apresenta um gerador centralizado com envolvimento bilateral desde o inicio. 

(MISULIS; HEAD, 2008). 

Dentro das crises generalizadas existem 3 subtipos que são: as crises 

tônicas, clônicas ou tônico-clônicas (CENDES, 2007; PIRES, 2002; SALLUM, 2010).   

Envolvem inteiramente o córtex cerebral, por muitas vezes o exame 

neurológico, RM e TC são normais, a menos que a convulsão seja causada por uma 

patologia orgânica. (MISULIS; HEAD, 2008; TIERNEY; McPHEE; PAPADALIS, 

2001). 

 

Crises tônico-clônicas 

São convulsões motoras importantes, caracterizadas por movimentos 

convulsivos e rigidez de extremidades, são vistas no EEG descargas generalizadas 

que se desenvolvem nas regiões profundas do encéfalo (CENDES, 2007).  

Como sintomas pós-comiciais, são esperados a sonolência e a confusão e, 

eventualmente espera-se a agitação (MISULIS; HEAD, 2008).  

No período pós-crise, os pacientes são por um breve período refratário se 

mostram ativos e depois letárgicos e confusos, preferindo dormir neste momento 

também geralmente apresentam cefaleias e podem seguir de vômitos. (ROWLAND, 

2007).  

Os sintomas antes da crise são ansiedade mal definida, irritabilidade, 

diminuição da concentração e cefaleia ou outras sensações desconfortáveis 

(APPLETON; CHAPPELL, 2000). 

 

Crises clônicas 

Já nas crises clônicas aparecem espasmos musculares bilaterais e as nas 

crises tônicas tem na sua caracterização tensas contrações ou extensões motoras 

(PIRES, 2002). 

Crises tônicas 

Ocorrência de crises com presença de contração muscular mantida durante 

poucos segundos a minutos (de 10 a 20 segundos), e podem comprometer somente 

a musculatura axial ou a das raízes dos membros ou ainda todo o corpo 

(YANCUBIAN, 2002). 
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Pseudoconvulsões 

As atividades convulsivas clínicas não são causadas por descargas 

epileptiforme e sim como manifestação de um distúrbio conversivo ou de simulação 

(YANCUBIAN, 2002; CHAPPELL; BEIRNE, 2000).  

As características que sugerem pseudoconvulsoes em vez de convulsões 

epilépticas são: balanço para frente e para traz; propulsão pélvica; movimentos de 

pedalar das pernas; preservação da consciência associada a uma convulsão 

generalizada aparente; violência direcionada contra um indivíduo; ausência de um 

período pós-comicial; sinais de alerta que fazem o paciente chamar a família ou a 

enfermeira antes da convulsão (MISULIS; HEAD, 2008). 

 

Crises de ausência 

As crises de ausência são generalizadas e caracterizadas por falta de 

resposta sem perda dos tônus posturais. São crises com contribuição genética 

(TADEU, 2005).  

Crises mioclônicas que se caracterizam por abalos musculares breves e 

rápidos e, as crises atônicas, que se caracterizam por perda súbita do tônus 

muscular que pode ser fragmentaria ou generalizada ocasionando uma queda. 

(MISULIS, 2008; PEDROSO, 2007; ROWLAND, 2007; TADEU, 2005).  

 

Estatus epilepticus 

Crises com duração acima de 30 minutos ou ataques repetidos que durem 

mais que esse tempo sem que a pessoa recobre a consciência entre os ataques, é 

caracterizado por status epilepticus (APPLETON; CHAPPELL; BEIRNE, 2000).   

Pode ser uma convulsão contínua ou de múltiplas crises em que o paciente 

não se recuperou do período pós-comicial antes de a nova convulsão começar 

(PIRES; STARLING, 2002).  

No EE, o corpo perdeu sua capacidade de interromper prontamente uma 

convulsão e a descarga neuronal sincrônica repetitiva é persistente (ROWLAND, 

2007). 

O EE apresenta uma variedade de sintomas entre eles, atividade convulsiva 

tônico/clônica generalizada persistente; atividade tônica e/ou clônica focal 

persistente; perda do estado de alerta causada por um estado de ausência ou 

parcial complexo (TADEU, 2005).  
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Os exames laboratoriais são normais ao menos que o EE seja causado por 

uma anormalidade tóxica e/ou metabólica, os exames de imagem são normais 

também ao menos que sejam causadas por uma anomalia estrutural. Já o EEG é 

anormal durante o EE (PEDROSO; OLIVEIRA, 2007).  

Já o EE relacionado com a epilepsia generalizada ou parcial apresenta um 

prognóstico melhor quanto à recuperação neurológica, desde que o paciente não 

tenha sofrido anóxia no momento de sua ocorrência (CENDES, 2007). 

Convulsões pós-traumáticas 

Ocorrem associadas ao traumatismo craniano, podem ser agudas, subagudas 

ou tardias. A Epilepsia pós-traumática significa convulsões não provocadas 

recorrentes, ultrapassando o período de recuperação imediata (YANCUBIAN, 2002).  

As convulsões tardias são causadas pelo desenvolvimento de tecido 

cicatricial na região da lesão. As convulsões são mais comuns no trauma penetrante 

do que no traumatismo craniano fechado (MISULIS; HEAD, 2008).  

A RM e TC são normais exceto no traumatismo craniano penetrante as 

alterações estruturais são comuns. A encefalomalácia também vista nos pacientes 

tardiamente após a lesão. (TADEU, 2005).  

Ao contrário das convulsões, as alterações posturais usualmente têm duração 

mais prolongada e mostram-se sensíveis aos estímulos (ROWLAND, 2007). 

Após a revisão dos artigos, foi elaborado um instrumento educativo com as 

principais orientações selecionadas para a identificação e classificação da crise 

convulsiva. Espera-se que instrumento pode ser utilizado na formação e/ou 

educação permanente de enfermeiros que atuam em serviços de urgência e 

emergência, de forma a proporcionar um atendimento competente, rápido e de 

qualidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A crise convulsiva é um agravo comum e espera-se que o enfermeiro esteja 

preparado para o atendimento destes pacientes, especialmente nos serviços de 

urgência e emergência. Para que este profissional saiba distinguir as crises é 

importante que este disponha de material específico que possa ser utilizado em 

treinamentos de educação permanente, além de sua formação generalista. 
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 Assim, um enfermeiro bem capacitado pode liderar a equipe de enfermagem 

quanto às ações mais adequadas a serem realizadas nestas situações, orientar os 

pacientes e familiares, podendo realizar um atendimento competente e de qualidade. 

 

Palavras-chave: Crise Convulsiva; Epilepsia; Atendimento; Cuidados Emergenciais. 
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ATRIBUIÇÕES DO ENFERMEIRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
 
 

Roberta de Alessandra Gomes Machado; Haviley Oliveira Martins. 
 

Email: roberta.agm@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Uma unidade de emergência pode ser definida como um local destinado à 

assistência de doentes, com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde 

necessitam de atendimento médico imediato (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

No Brasil, é comum, principalmente através da mídia, denúncias sobre a 

situação caótica em que se encontram os serviços de emergência. Tal 

comportamento se justifica, em grande parte, pelo elevado número de acidentes, 

violência urbana, fatores socioeconômicos e maior longevidade da população. Esses 

fatores vêm promovendo o crescimento da demanda dos serviços de saúde, sendo 

os principais causadores da superlotação e do acúmulo de pacientes em busca de 

atendimento (CAMARA et al., 2015). 

Na tentativa de achar uma solução para esse caos, a triagem com 

classificação de risco passou a ser utilizada nos serviços de urgência e emergência, 

com a finalidade de priorizar o atendimento dos pacientes que apresentam 

necessidades mais urgentes (ACOSTA et al., 2012). 

A proposta brasileira de triagem e acolhimento com classificação de risco tem 

sido um instrumento capaz de reorganizar os processos de trabalho, na tentativa de 

melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS).  

A classificação de risco é um processo dinâmico que identifica o paciente que 

necessita de tratamento imediato acolhendo-o de acordo com o seu potencial de 

risco (ALMEIDA; ALVES, 2013).  

Neste contexto, o enfermeiro possui um papel importante como protagonista 

das atividades de acolhimento, triagem e de classificação de risco em serviços de 

urgência e emergência. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

Identificar as principais competências e conhecimentos necessários ao 

profissional enfermeiro nas atividades de classificação de risco em serviços de 

urgência e emergência. 

Objetivo Específico 

Identificar e descrever os processos, realizados por enfermeiros, de 

acolhimento e classificação de risco. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, 

onde os dados foram obtidos através de uma revisão de literatura.  

O levantamento bibliográfico ocorreu na Biblioteca Virtual em Saúde, na base 

de dados caracterizada como Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde 

(LILACS), na base de dados Bibliográficos Especializada na Área de Enfermagem 

do Brasil (BDENF) e na Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

Para o levantamento dos artigos, foram utilizados os seguintes descritores em 

ciências da saúde: classificação de risco, unidade de emergência, competência 

gerencial, enfermeiros e triagem. 

Foram adotados critérios de inclusão e exclusão na eleição dos artigos. Os 

critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2006 a 2016, indexados 

nos bancos de dados selecionados em língua portuguesa e que abordassem as 

atribuições dos enfermeiros em atividades de classificação de risco de serviços de 

emergência. Foram excluídos trabalhos publicados em língua estrangeira como 

teses, dissertações, livros e capítulos de livros e artigos não disponíveis de forma 

gratuita. 

Para operacionalização da revisão, foram utilizadas as seguintes etapas: 

seleção da questão temática, estabelecimento dos critérios para a seleção da 

amostra, análise e interpretação dos resultados e apresentação da revisão. 

Na coleta de dados foram identificados 416 artigos nas bases eletrônicas, 

sendo 34 excluídos por serem repetidos, restando 382 artigos. Na primeira etapa de 
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rastreamento foram excluídos 325 artigos por não estarem relacionados com os 

critérios de inclusão.  

Na segunda etapa de rastreamento 72 artigos foram excluídos após leitura de 

seus resumos, restando 19 artigos onde foi realizada a leitura integral dos mesmos. 

Sendo assim, 12 artigos foram excluídos por não apresentarem conteúdo condizente 

com as atribuições do enfermeiro na classificação de risco. A análise foi realizada 

com sete artigos que foram incluídos por atenderem os objetivos deste estudo. 

 

RESULTADO 

 

Os resultados foram extraídos da análise dos sete artigos selecionados, 

conforme descritos a seguir. 

Para Acosta et al. (2012); Madeira et al. (2010); Oliveira et al. (2012) e Zem et 

al. (2012) no Brasil, as pesquisas sobre a participação do enfermeiro na 

classificação de risco são ainda incipientes. A cartilha de classificação de risco, 

editada pelo Ministério da Saúde em 2004, enfatiza o trabalho de uma equipe 

multiprofissional para o desempenho dessa tarefa. Somente a partir da adequação 

aos protocolos internacionais (do Reino Unido, Estados Unidos e Canadá) é que a 

priorização do atendimento de acordo com a gravidade foi centralizada na atuação 

do enfermeiro. Isso ocorreu através de iniciativas, como a do Hospital Odilon 

Behrens de Belo Horizonte, onde a classificação de risco é realizada pela equipe de 

enfermagem. 

Em revisões sistemáticas realizadas por Almeida e Alves (2013), Camara et 

al. (2015); Madeira et al. (2010) e Zem et al. (2012) mostram que para atender a 

todas estas necessidades, faz-se necessário um treinamento direcionador e 

específico, qualificando esse profissional para atuar nas emergências com eficácia. 

Mediante o exposto, é seguro afirmar que ao enfermeiro cabe o acolhimento com 

classificação de risco, baseado em evidências científicas, sendo uma delas o uso do 

Sistema de Triagem de Manchester, que tem como finalidade a priorização do 

atendimento dos pacientes nos serviços de urgência em emergência e a garantia da 

política de saúde instituída pelo Ministério da Saúde. Existem vários sistemas para 

classificação de risco em uso no mundo. Entre os sistemas de triagem mais 

empregados no mundo, destacam-se quatro: (I) Emergency Severity Index (ESI) – 

Utilizado nos Estados Unidos desde 1999. Apresenta cinco níveis de prioridade sem 
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determinação quanto ao tempo para o atendimento. (II) Australasian Triage Scale 

(ATS) – Utilizado na Austrália em meados dos anos 1970. Apresenta cinco níveis de 

prioridade baseadas em tempo-alvo e cor; (III) Canadian Triage and Acuity Scale 

(CTAS) - Foi implantada no Canadá em 1999 e é utilizada amplamente, em todo o 

país. Apresenta cinco níveis, que correspondem a uma cor e tempo-alvo; (IV) 

Sistema de Triagem de Manchester (STM) - Utilizado nos serviços de emergência do 

Reino Unido a partir de 1996 e no Brasil a partir de 2008. 

Sendo assim, Zem et al. (2012); Pai e Lautert (2011); Acosta et al. (2012), 

Almeida e Alves (2013) e Camara et al. (2015) ressaltam o papel do enfermeiro 

como idealizador da prática da educação permanente, que deve sempre buscar 

maior capacitação e adequar a realidade dos seus serviços às políticas que visem à 

melhoria dos mesmos. Discussões em equipe para que a complementaridade de 

cada profissional seja otimizada são sugeridas como forma de estratégia para criar 

uma maneira de fazer saúde pautada em referências de uma equipe 

multiprofissional. Rever conceitos acerca da humanização e acolhimento requer não 

apenas tê-los na memória em termos técnicos, mas que o profissional agregue 

conhecimentos correlacionando-os à sua prática profissional. Entende-se, pois, que 

a humanização não se constitui em uma técnica e que o acolhimento exige uma 

mudança de postura profissional de todos os trabalhadores da saúde. 

Os usuários que procuram o pronto atendimento com a finalidade de 

solucionar suas necessidades sejam elas urgentes ou não, algumas vezes 

expressas por meio da queixa, de forma inespecífica, que é a forma pela qual as 

portas do atendimento se abrem para eles (MADEIRA et al., 2010). 

Apesar dos desafios encontrados no acolhimento e na classificação de risco, 

estes se mostram dispositivos indispensáveis para um processo de trabalho mais 

eficaz, de fundamental importância para avaliação da clientela assistida, 

possibilitando o aumento do acesso, bem como proporcionar uma oferta mais 

equânime (PAI; LAUTERT, 2011). 

Percebeu-se que o programa lançado pelo Ministério da Saúde denominado 

Classificação de Risco com Protocolo de Manchester, o qual visa capacitar os 

enfermeiros a identificar a prioridade clínica do paciente baseado em sinais e 

sintomas, além de utilizar-se da humanização às práticas assistenciais, está sendo 

muito positivo nos setores de emergências.   
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O enfermeiro possui conhecimentos e habilidades específicos para definição 

da prioridade de atendimento, que correspondem desde o conhecimento 

administrativo e clínico e olhar usuário, até as habilidades de intuição e 

comunicação. Assim, o enfermeiro administra o fluxo de oferta e demanda dos 

usuários nos serviços de urgência do serviço, contribuindo para a diminuição da 

morbi-mortalidade. No entanto, os profissionais indicam como desvantagem o 

estresse enfrentado quando o estado de saúde do usuário se modifica durante um 

longo período de espera. Assim, sentimentos de insegurança e frustração podem 

tornar a tomada de decisão estressante para o profissional. Outra causa do estresse 

dos enfermeiros de triagem é a violência. Esses profissionais podem sofrer violência 

tanto verbal quanto física dos usuários e familiares, como podem ser capazes de 

atos hostis e negativos em relação a usuários e colegas (ACOSTA et al., 2012). 

Nesse sentido, segundo Acosta et al. (2012) o enfermeiro que realiza essa 

atividade é muitas vezes o primeiro profissional de saúde que famílias e pacientes 

veem quando chegam ao serviço. Portanto, é necessário que ele tenha excelentes 

habilidades de comunicação para ajudar essas pessoas em um momento tão 

vulnerável e até para orientar o indivíduo e sua família sobre o tipo de atendimento 

necessário e o tempo de espera provável. 

O enfermeiro pode ser considerado o profissional de saúde que mais domina 

métodos como planejamento, tomada de decisão, supervisão e auditoria, 

empregados no processo de gerenciamento. O desenvolvimento destas e de outras 

competências gerenciais por parte dos enfermeiros dos serviços de urgência facilita 

seu envolvimento com a organização dos processos de trabalho relacionados e a 

viabilização da classificação de risco (ZEM et al., 2012). 

Um aspecto observado foi à dissonância acerca da aplicabilidade dos termos 

“triagem” e “classificação de risco”. Vale ressaltar que, embora alguns autores tratem 

esses termos como sinônimos existem divergências importantes entre as 

terminologias, principalmente devido à relação entre o termo e a prática assistencial 

adotada. Na triagem, um paciente é avaliado para determinar a urgência de seu 

problema e estabelecer o local apropriado onde possa receber esta assistência. Já a 

classificação de risco faz supor celeridade no atendimento prestado após análise 

minuciosa, sob o crivo de protocolos institucionais preestabelecidos, obedecendo ao 

grau de complexidade do quadro de saúde do usuário. Desta forma, exercer uma 

avaliação e uma classificação da necessidade de suporte ao paciente distancia-se 
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do tradicional conceito de triagem, já que não compartilham suas práticas de 

exclusão, pois pressupõe que todos serão atendidos. Desta forma, percebe-se que 

ambos os conceitos tratam de identificação da prioridade de atendimento ao 

paciente com maior nível de complexidade. Contudo, a triagem não garante 

atendimento aos pacientes com quadros não agudos, tendendo a encaminhá-los às 

unidades de menor complexidade (OLIVEIRA et al., 2012). 

Em seu trabalho, Madeira et al. (2010) evidenciam que em 7,2% dos 

atendimentos a classificação de risco não são realizados de forma correta, 

demonstrando que os profissionais ainda precisam ser capacitados e preparados 

para atuarem em um setor de classificação de risco, tornando-se aptos a distinguir 

as prioridades do cliente de maneira dinâmica e eficaz. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesta revisão foi possível identificar que existe uma lacuna na literatura 

brasileira quanto ao papel do enfermeiro no processo de acolhimento com 

classificação de risco. Na literatura consultada foi identificado que atividades 

realizadas por enfermeiros no acolhimento, na triagem e na classificação de risco, 

de serviços de urgência e emergência foram consideradas como relevantes para a 

melhoria e ordenação do atendimento ao usuário, evitando que problemas de saúde 

sejam agravados diante da demora no atendimento. 

Importante destacar a necessidade de que futuras pesquisas de campo sejam 

realizadas com enfoque em atividades realizadas por enfermeiros e equipe de 

enfermagem, no acolhimento, triagem e classificação de risco. 

 

Palavras-chave: Classificação de Risco; Unidade de Emergência; Competência 

Gerencial; Enfermeiros; Triagem. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA NO 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

 
Jéssica Mendes Fischer; Isaac Rosa Marques. 

 
Email: jessica_looira23@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apesar de grandes avanços nos últimos anos relacionados à prevenção e ao 

tratamento, ainda é muito alta a taxa de mortalidade no Brasil relacionadas a parada 

cardiorrespiratória (PCR), e com base na literatura pesquisadas não há estudos que 

promovam a investigação exata sob estatísticas desse problema. De acordo com os 

avanços, com a infraestrutura no atendimento a vítimas em PCR no âmbito pré-

hospitalar, temos a disponibilidade obrigatória pela Lei nº 14.621 que institui a 

disponibilidade do Desfibrilador Externo Automático (DEA) em locais públicos, bem 

como o treinamento em ressuscitação cardiopulmonar, onde a sociedade brasileira 

de cardiologia assume uma posição em destaque (GONZALES et al., 2013). 

A PCR é um fator clinico que não ocorre apenas em ambientes hospitalares 

com equipamentos efetivos e materiais padronizados para o atendimento de fácil 

acesso, embora grande parte desse atendimento é realizado em ambiente pré-

hospitalar mais conhecido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

onde 50% dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não chegam vivos ao 

hospital. 

Considerando a dinâmica dos serviços de APH, consoante às mudanças 

administrativas, implantação de novos protocolos, o próprio aumento das 

responsabilidades do profissional enfermeiro nesse contexto de trabalho, é de se 

indagar: as competências assistenciais também têm impacto no trabalho do 

enfermeiro? Que condutas o enfermeiro toma quando está diante de uma RCP no 

contexto do APH? 

A forma e a situação da emergência e da vítima exposta, estão ligadas 

diretamente ao primeiro atendimento, onde o enfermeiro precisa ser capaz de 

reconhecer a situação e lidar rapidamente com ela, tendo em vista o modo de 

proteger a vítima. Em concepção a isso, através deste estudo será possível 

descrever a atuação da enfermagem em uma PCR no serviço pré-hospitalar 

(HAFEN et al., 2002). 
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OBJETIVO 

 

Descrever o papel do enfermeiro no atendimento a uma parada 

cardiorrespiratória no ambiente pré-hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

 

Tratou-se de um levantamento bibliográfico do tipo revisão estruturada da 

literatura, caracterizada por descrição, análise e correlação dos fatos e/ou 

fenômenos acerca do tema proposto, sem interferência do pesquisador no ambiente 

de pesquisa, com o objetivo de expressar o sentido do fenômeno e/ou fato, 

reduzindo a distância entre o real e a teoria. Este estudo foi realizado por meio de 

materiais já elaborados, possibilitando obtenção do maior número possível de 

informações. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada no portal eletrônico da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS). Foram consideradas as bases de dados bibliográficos da 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO). 

Os critérios de inclusão utilizados foram; assunto principal relacionado ao 

tema da pesquisa, com base nos limites dos assuntos selecionados (adulto, 

masculino, feminino, idoso, meia idade, adolescentes, humanos); recorte temporal: 

período compreendido 2000 a 2015; idioma português; tipo de documento: artigos e 

teses. Além desses materiais obtidos pela pesquisa eletrônica, foram também 

incluídos na amostra materiais relevantes para o tema em questão, obtidos por 

busca voluntária em bibliotecas locais. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada entre janeiro e setembro de 2016. 

Resultante do processo de pesquisa bibliográfica obteve-se uma amostra de 18 

materiais bibliográficos. 

Primeiramente realizou-se a leitura do título e do resumo do material 

encontrado, selecionou-se os trabalhos que em um primeiro momento continham 

dados que respondiam à questão norteadora do estudo, após essa etapa realizou a 

leitura completa de cada artigo pré-selecionado, onde foi possível reorganizá-los de 

acordo com cada tópico definido para o desenvolver do estudo. 
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RESULTADO 

 

A PCR é uma situação dramática na vida de qualquer indivíduo, de seus 

familiares e dos profissionais de saúde. A enfermagem desenvolve um papel crucial 

tanto no ambiente hospitalar como no ambiente pré-hospitalar, o que se diferencia 

são os mecanismos de suporte que ele tem para oferecer juntamente com o médico 

ou sem o médico em determinados momentos (LUZIA; LUCENA, 2009). 

Sabe - se que parada cardiorrespiratória (PCR), é o momento em que cessam 

os batimentos cardíacos e circulação efetiva. O coração pode parar totalmente, ou 

apresentar abalos musculares assincrônicos (fibrilação ventricular), ocorre perda 

imediata da consciência e ausência de pulsos e batimentos cardíacos audíveis, e a 

dilatação das pupilas inicia-se em 45 segundos, com probabilidade de convulsões. 

Os principais sinais e sintomas que precedem uma PCR são: dor torácica, 

sudorese, palpitações precordiais, tontura, escurecimento visual, perda de 

consciência, alterações neurológicas, sinais de baixo débito cardíaco e parada de 

sangramento prévio. Entretanto, os sinais clínicos considerados em uma PCR são 

inconsciência, ausência de movimentos respiratórios, ausência de pulsos em 

grandes artérias (femoral e carótidas) ou ausência de sinais de circulação 

(AEHLERT, 2010). 

Trata-se de um acontecimento clínico que necessita de ação rápida e efetiva 

da equipe. O tempo decorrido para tomada de decisões terapêuticas corretas 

implicam diretamente no prognostico do paciente, ou seja, quanto mais rápido o 

início do atendimento, melhores serão os resultados da RCP. Essas manobras 

visam manter o aporte de sangue oxigenado aos órgãos como: coração, cérebro e 

outros órgãos nobres, como rins e fígado. Com a rapidez no atendimento, pode-se 

evitar danos cerebrais devido a hipóxia seguido da ausência de irrigação sanguínea 

cerebral, o que pode acarretar sequelas a vítima (ALMEIDA et al., 2011). 

O reconhecimento da PCR deve ser realizado o mais breve possível, 

caracterizando-se através de três etapas, responsividade, respiração e pulso. A 

responsividade deve ser investigada com estímulo verbal e tátil. O estímulo verbal 

deve ser efetuado com voz firme e em tom alto, que garanta que a vítima seja capaz 

de escutar o socorrista. O estímulo tátil deve ser firme, sempre contralateral ao lado 

em que se posiciona o socorrista, para evitar que o mesmo seja agredido, 

involuntariamente, por pacientes semiconscientes. 
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Decorrente a esse procedimento observamos que a vítima encontra-se em 

PCR, deve-se comunicar alguém que esteja por perto para informar o suporte 

avançado sobre o estado da vítima, e providenciar um desfibrilado externo 

automático (DEA), que por lei é obrigatório em ambientes públicos com um alto 

índice de pessoas. 

Dentre algumas alterações feitas diante das diretrizes em 2015 foram 

reforçadas as recomendações incentivando o profissional enfermeiro ou socorrista 

leigo a reconhecer imediatamente a ausência de resposta ou respiração anormal da 

vítima, acionar rapidamente o serviço de emergência e iniciar a RCP. Foi dada 

também ênfase ao reconhecimento da PCR pelos atendentes telefônicos do serviço 

de emergência, utilizando meios sobre instruções de como proceder para pessoa ao 

telefone. A ordem para um único socorrista proceder o atendimento inicial foi 

confirmada que deve começar pelas compressões torácicas, tendo como valor ideal 

30 compressões seguidas por 2 ventilações. Comprimir o tórax da vítima com a 

profundidade e frequência certas são essenciais para realização de uma RCP eficaz 

(FALCÃO et al., 2011). 

Sabe-se com base nas literaturas que as compressões geram fluxo 

sanguíneo, por elevar a pressão dentro do tórax e fazer compressão direta no 

coração fazendo com que o sangue circule e leve oxigênio para os órgãos de maior 

importância, como por exemplo, o cérebro. A velocidade recomendada para realizá-

las foi atualizada, por ser um fator determinante no retorno da circulação, o número 

real determina-se pela frequência e nas possíveis interrupções, seja para ventilação 

ou troca da pessoa a fazer compressões, seu valor ideal na diretriz de 2010 era de 

100/min, agora em 2015 esse se tornou o valor mínimo, sendo o correto uma 

frequência de 100 a 120/min. O limite máximo de profundidade para sua realização 

sofreu alteração, pois, de acordo com estudos o valor ideal varia de 5 cm a 6 cm (em 

2010 o valor era até 5 cm) apesar de ser difícil ter noção desse limite não havendo 

como efetuar uma medição, sendo também necessário atentar para as possíveis 

lesões que as compressões podem causar. O retorno do tórax a cada compressão 

também deve ser feito, não se apoiando continuamente sobre a vítima, visando 

minimizar interrupções nas compressões a menos que 10 segundos (AMERICAN 

HEART ASSOCIATION, 2015). 

É importante ressaltar que a PCR pode ocorrer na presença de três ritmos 

cardíacos diferentes. O primeiro é a Fibrilação Ventricular (FV) ou Taquicardia 
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Ventricular sem Pulso (TVSP) sendo o ritmo de PCR mais frequente fora do hospital, 

onde é responsável por cerca de 80% dos episódios caracterizado por um ritmo 

cardíaco rápido, irregular e ineficaz. O segundo ritmo cardíaco é a assistolia, 

definida pela ausência de ritmo cardíaco. Nesse ritmo, há interrupção da atividade 

elétrica do músculo cardíaco. Por fim, o terceiro ritmo de PCR é a atividade elétrica 

sem pulso (AESP), no qual existe a presença de atividade elétrica no músculo 

cardíaco, porém os batimentos não são eficazes e não há circulação sanguínea 

(GONZALES et al., 2013). 

Para Aehlert (2010), TV e FV são ritmos chocáveis, isto significa que fornecer 

um choque ao coração por meio de um desfibrilador, pode resultar no termino da 

arritmia. A assistolia e AESP não são ritmos chocáveis. Em caso de ritmo chocável 

(Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular sem Pulso): Aplique um choque; 

reinicie a RCP por 2 minutos até o DEA avisar sobre a verificação do ritmo; continue 

até que o Suporte Avançado de Vida assuma ou a vítima se movimente. Em caso de 

ritmo não chocável: Reinicie a RCP por 2 minutos, até ser avisado pelo DEA para 

verificação do ritmo; continue até que o pessoal do SAV assuma ou até que a vítima 

se movimente. 

A participação do enfermeiro de modo geral frente a esse atendimento 

preconiza identificar a causa da parada, investigando se existe alguma patologia por 

trás do ocorrido, onde facilita a estabilização e regularização á sua causa base. 

Temos que a parada cardiorrespiratória ocorre logo em seguida da parada cardíaca, 

entretanto se a parada respiratória ocorrer primeiro, o coração pode continuar a 

bater por mais alguns minutos necessitando apenas da respiração de resgate, ou 

seja, suporte ventilatório (ROCHA et al., 2012). 

O enfermeiro além de avaliar a vítima e identificar a causa da patologia, 

alguns estudos afirmam, que grande parte da equipe de enfermagem e o próprio 

profissional de enfermagem ainda desconhece determinados conceitos, a 

identificação de um paciente em PCR, a sequência atual para o suporte básico de 

vida e até mesmo os principais fármacos a serem administrados (BARBOSA et al., 

2011). 
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CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro desenvolve um papel crucial na etapa de administração de 

fármacos, a importância da atualização continua sobre as novas diretrizes 2015 

ressalta essa responsabilidade. Ao administra as medicações o enfermeiro deve 

estar atento quanto sua indicação, mecanismo de ação, e seus efeitos colaterais. 

Ainda que hajam avanços científicos para o atendimento da vítima em PCR 

ainda existe uma possível variação na chance de sobrevivência que não se pode 

conferir exclusivamente às características da mesma. Para haver melhora nessa 

variação, se faz necessário o treinamento em ressuscitação utilizando os princípios 

técnicos recomendados pelas pesquisas realizadas que ajudam a aprimorar 

conhecimento. As novas diretrizes de 2015 concentram-se exclusivamente na 

educação, implementando essas diretrizes nas equipes de emergência para que 

realizem um atendimento eficaz.  

Os profissionais da saúde com o passar do tempo podem ter um declínio do 

conhecimento atualizado, mostrando novamente a importância da reciclagem 

contínua. A eficiência no atendimento da PCR favorece uma assistência de 

qualidade e consequentemente melhora o prognóstico cardíaco, respiratório e 

neurológico do indivíduo.  

Portanto diante do estudo foi possível observar que mesmo diante das 

inúmeras funções em que o enfermeiro é responsável, a atualização profissional 

também é de extrema importância. Um atendimento rápido e correto diminui as 

chances de sequelas e mortes em que a PCR pode levar. Aos olhos da população é 

possível entender que a PCR é vista como morte súbita, mais aos olhos de 

profissionais qualificados, é vista com uma chance de vida ao indivíduo 

 

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória; Atendimento Pré-Hospitalar; 

Assistência de Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vem aumentando à procura de serviço de urgência e emergência, 

levando a necessidade de modificar e organizar a assistência de saúde. Assim 

surgiram sistemas de triagem que visa identificar sua prioridade clinica de cada 

paciente que aguarda atendimento, garantindo igualdade (DIOGO, 2007). A triagem 

foi introduzida nos Serviços de Emergência (SE) para tentar minimizar o problema 

da superlotação, permitindo cuidados imediatos para os pacientes mais urgentes, 

tendo como objetivo de organizar toda demanda de pacientes que chegam à procura 

desse atendimento, assim, identificar os que necessitam de atendimento rápido e 

reconhecendo aqueles que podem aguardar em segurança o atendimento.  

Para Coutinho et al. (2012) o termo triagem vem do verbo francês trier, que 

significa tipar, escolher, separar. A triagem foi utilizada pelos militares como método 

de apoio a guerra e foi atribuído a Jean Dominique Larrey, cirurgião do exercito de 

Napoleão na Revoluçao Francesa, que constituía em avaliar rapidamente os 

soldados feridos separando os que exigiam atenção medica urgente e priorizar o 

atendimento. 

O enfermeiro tem sido o profissional indicado para avaliar e classificar o risco 

dos pacientes que procuram os serviços de urgência, devendo ser orientado por um 

protocolo direcionador. De forma geral, tem sido recomendada a utilização de 

escalas/protocolos que estratifiquem o risco em cinco níveis, por apresentarem 

maior fidedignidade, validade e confiabilidade na avaliação do estado clínico do 

paciente. Dentre as escalas/ protocolos, pode-se citar: a escala norte-americana - 

Emergency Severity Index (ESI), escala australiana – Australasian Triage Scale 

(ATS), o protocolo canadense – Canadian Triage Acuity Scale (CTAS©) e o 

protocolo inglês Manchester Triage System – protocolo de Manchester (SOUZA et 

al., 2011). 

No Brasil, a triagem estruturada assume a designação de avaliação e 

classificação de risco, que associada ao acolhimento tem por finalidade identificar os 
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pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de 

risco. O acolhimento, como diretriz operacional da Política Nacional de Humanização 

(PNH) do Ministério da Saúde, associado à classificação de risco, tem por finalidade 

garantir a humanização da assistência nos serviços de saúde, ampliar o acesso e 

oferecer atendimento acolhedor e resolutivo (ACOSTA; DURO; LIMA, 2012). 

Para atender essa rotatividade grande de pessoas é fundamental o papel do 

enfermeiro para realizar uma entrevista e exame físico qualificado e assim decidir o 

direcionamento de cada caso indicando suas prioridades no atendimento; essas 

prioridades são definidas por cores: Vermelha (Emergência); Amarela (Urgência); 

Verde (Pouco Urgente); AZUL (Não Urgente), conforme protocolo estabelecido 

(MINISTEIRO DA SAUDE, 2009). A avaliação da classificação de risco é geralmente 

realizada pelos enfermeiros, pois possuem as condições necessárias, as quais tem 

conhecimento clínico orientada para os sinais e sintomas, para a realização das 

escalas de avaliação e classificação de risco (MINISTERIO DA SAÚDE, 2009) 

Para Shiroma e Pires (2011) é de suma importância que os enfermeiros 

deverão possuir conhecimentos sobre as condições clínicas, cirúrgicas e 

psicossociais da população, pois o contexto do serviço de urgência caracteriza se 

por uma diversidade de problemas.  

A atuação dos enfermeiros na Classificação de Risco tem sido descrita como 

resultado da combinação de conhecimentos teóricos e práticos, envolvimento com 

políticas públicas e organização do ambiente de trabalho, associados à preocupação 

com acolhimento dos usuários e humanização do atendimento (SHIROMA; PIRES, 

2011). 

Diante dessa questão do conhecimento do enfermeiro, este estudo tem o 

intuito de realizar uma revisão da literatura sobre a importância da classificação de 

risco no atendimento nos serviços de urgência e emergência, de forma a 

sistematizar o conhecimento produzido sobre esta temática que possa contribuir 

para a reestruturação de serviços saúde com a Classificação de Risco. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar o conhecimento e a importância do enfermeiro na classificação de 

risco no serviço de Urgência e Emergência. 

 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 488 

METODOLOGIA 

 

Optou-se por uma revisão bibliográfica com objetivo de conhecer, selecionar, 

analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre assunto.  

Para elaboração deste estudo consultamos artigos científicos compreendidos 

entre o período de 2007 a 2016, baseados em literaturas nacionais. 

Foram consultados artigos científicos indexados na Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILCACS), Medical Literature 

Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE). Os artigos foram baseados em 

literatura nacional devido a facilidade dos estudos relacionados a este tema. 

Como descritores do assunto para a busca em base de dados, utilizou-se as 

palavras chaves: Classificação de Risco; Enfermagem; Triagem e Acolhimento. 

 

RESULTADO 

 

Shiroma e Pires (2011) a grande demanda de pacientes atendidos a 

imprevisibilidade desses atendimentos, o espaço físico reduzido, a falta de 

priorização do atendimento, entre outros fatores, faz da emergência um local com 

extrema dificuldade de organização do trabalho. 

O serviço de urgência e emergência destaca-se como espaço particularmente 

importante e complexa, motivo pelo qual o Ministerio da Saude definiu políticas 

especificas para a área, tais como a Portaria Ministerial nº 2.048 de 05/11/2002, a 

Portaria GM/MS nº 1.863, de 29/09/2003, a Politica Nacional de Humanização da 

Atenção e da Gestão ( 2003), que apresentou o Acolhimento com Classificação de 

Risco como dispositivo para qualificar a entrada dos serviços de urgência e 

emergência (COUTINHO et al., 2012) 

A classificação de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila de 

espera e propor outra ordem de atendimento que não a ordem de chegada, tem 

também outros objetivos importantes, como: garantir o atendimento imediato do 

usuário com grau de risco elevado; informar o paciente que não corre risco imediato, 

assim como a seus familiares, sobre o tempo provável de espera (NASCIMENTO et 

al., 2011). 

Outra causa significativa é na identificação de risco aos pacientes que 

necessitam ser vistos primeiro e aqueles que podem esperar por atendimento em 
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segurança, ela é fundamental em qualquer serviço onde haja superlotação (ALBINO; 

GROSSEMAN; RIGGENBACH, 2007).  

Para Ulbrich et al. (2010) é necessário dividir estas unidades de urgências e 

emergências por nível de complexidade, otimizando os recursos tecnológicos e a 

força de trabalho da equipe, conforme a necessidade da vítima. Assim, a 

classificação de risco é definida por coloração da área como sempre baseado no 

Ministério da Saúde. Os pacientes deverão ser encaminhados conforme sua 

gravidade, ou seja: Sala Vermelha (emergência) devido à necessidade de 

atendimento imediato e risco inerente de vida. Sala Amarela (urgência) os pacientes 

que necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível, 

porém não correm riscos imediatos de vida, deverá ser atendida no tempo de 30 

minutos, a cor Verde (prioridade não urgente) os pacientes que terão atendimento, 

porem, sem risco inerente de vida, serão encaminhados diretamente à sala de 

consulta de enfermagem para classificação de risco ou alteração do quadro clinico e 

Azul  (não urgente) os pacientes sem risco de vida que poderá ser encaminhado 

para atenção básica.  

Conforme Coutinho et al. (2012) O termo triagem vem do verbo francês trier, 

que significa tipar, escolher, separar. A triagem foi utilizada pelos militares como 

método de apoio à guerra. É atribuído a Jean Dominique Larrey, cirurgião do 

exército de Napoleão na Revolução Francesa, a concepção do método, que 

constituía em avaliar rapidamente e identificar os soldados feridos, separar os que 

exigiam atenção médica urgente e priorizar o tratamento para recuperá-los o mais 

rápido possível para o campo de batalha. Esse processo aperfeiçoou- -se ao longo 

dos anos, mas sempre relacionado às guerras ou às grandes catástrofes, não sendo 

aplicado à população civil até a década de 60, quando se notabilizou nos Estados 

Unidos crescente processo de mudança da prática médica, com reflexos na procura 

pelos serviços de urgência. Essa situação levou à necessidade de classificar os 

doentes e determinar aqueles que necessitavam de cuidado imediato. Os objetivos 

da triagem ou da classificação de risco são:  

 Identificar os pacientes em situação de risco de morte;  

 Determinar a área mais adequada para tratar o doente que se 

apresenta ao serviço de emergência;  

 Reduzir o congestionamento nas áreas de tratamento do serviço de 

emergência; 
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 Garantir a reavaliação periódica dos pacientes;  

 Informar aos pacientes e famílias o tipo de serviço e o tempo de 

espera; 

 Assegurar as prioridades conforme sua classificação;  

 Contribuir com informações que ajudem a definir a complexidade do 

serviço; 

 Priorizar apenas o acesso ao atendimento e não fazer diagnóstico. 

Existe um grupo de situação especial que são: os idosos, deficientes físicos e 

mentais, acamados, com dificuldade de locomoção, gestantes, algemados, 

escoltados ou envolvidos em ocorrência policial, vitimas de abusos sexual deveram 

ter prioridade de atendimento (ULBRICH et al., 2010). 

 O enfermeiro tem sido o profissional indicado para avaliar e classificar o risco 

dos pacientes que procuram os serviços de urgência, devendo ser orientado por um 

protocolo. Dentre as escalas/ protocolos, mais utilizados, pode-se citar: a escala 

norte-americana - Emergency Severity Index (ESI), escala australiana – Australasian 

Triage Scale (ATS), o protocolo canadense – Canadian Triage Acuity Scale 

(CTAS©) e o protocolo inglês Manchester Triage System – protocolo de Manchester 

(SOUZA et al., 2011). 

Segundo Coutinho et al. (2012) Emergency Severity Index (ESI) é um sistema 

de triagem utilizado nos Estados Unidos desde 1999 sendo a prioridade definida 

com base na avaliação dos recursos necessários para a adequada assistência e não 

há determinação de tempo para atendimento. A Australasian Triage Scale (ATS), 

Canadian Triage Acuity Scale (CTAS©) e a Manchester Triage System – protocolo 

de Manchester compreende cinco categorias: nível 1 (atendimento imediato), nível 2 

(atendimento de 10 – 15 minutos) nível 3 (atendimento de 30 – 60 minutos) nível 4 

(atendimento de 60 – 120 minutos) nível 5 (não urgente de 120 – 240 minutos). 

 Inicia o atendimento com abertura da ficha pela recepção, onde o paciente é 

orientado sobre o tempo de espera para a classificação de risco. Em seguida, um 

auxiliar/ técnico de Enfermagem verifica os sinais vitais do usuário e o encaminha 

para a sala do enfermeiro, que realiza o restante da coleta de dados, focando na 

queixa principal e associando antecedentes mórbidos relacionados (SOUZA; 

BASTOS, 2008). 

O enfermeiro que realiza essa atividade é muitas vezes o primeiro profissional 

de saúde que a famílias e pacientes veem quando chegam ao serviço após 
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passarem pela recepção. Portanto, é necessário que ele tenha excelentes 

habilidades de comunicação para ajudar essas pessoas em um momento tão 

vulnerável e até para informar o paciente sobre o tipo de atendimento necessário 

naquele momento e a expectativa da espera em longo prazo ou não.  

Assim, o enfermeiro estabelece uma relação empática com o indivíduo, 

minimizando muitas vezes os sentimentos como a ansiedade, a agressividade ou a 

impaciência que possam surgir no decorrer do atendimento no serviço. 

 

CONCLUSÃO 

 

Segundo as literaturas pesquisadas a procura pelos serviços de urgência e 

emergência tem aumentado gradativamente, o que levou a modificação da 

organização da assistência, dessa forma foi necessário elaborar sistemas de 

classificação a fim de identificar as prioridades no atendimento.  

Esse estudo mostrou a importância da classificação de risco e conhecimento 

do enfermeiro na avaliação do paciente através de um olhar clinico e sua tomada de 

decisão a fim de administrar o fluxo da demanda e priorizando os mais necessitados 

e sendo referencia na aplicação da classificação de risco, direcionando o paciente 

de acordo com sua necessidade e prioridade. 

A classificação de risco é um instrumento utilizado para minimizar os agravos 

da saúde. Os artigos estudados indicaram sobre a melhoria do fluxo de atendimento 

através da resolutividade fornecida pela praticidade de forma eficaz e eficiente do 

enfermeiro para os pacientes com a finalidade de diminuir a espera de atendimento, 

garantir aos pacientes com gravidades serem atendidos prontamente e orientar de 

forma clara e objetiva os usuários de acordo com sua classificação seguindo os 

protocolos existentes. 

 

Palavras-chave: Classificação de Risco; Acolhimento; Protocolo de Atendimento 
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COMPETÊNCIAS DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA INTENSIVA AO 
PACIENTE NO PÓS INFARTO DO MIOCÁRDIO 

 
José Cleiton Pereira de Almeida; Isaac Rosa Marques. 

 
Email: josecleitonp@yahoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças cardiovasculares, em especial a Síndrome Coronariana Aguda 

(SCA), estão entre as principais causas de morbidades e mortalidades em todo o 

mundo, sendo considerado um grave problema de saúde pública. Segundo dados da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) só no Brasil, em 2009, o Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM) foi a segunda principal causa de morte, com incidência de 48 

mortes por 100 mil habitantes, o que representou 96.386 mortes. Já em 2011 o IAM 

foi responsável pela ocorrência de mais de 100.000 óbitos mantendo essa média 

também em 2014 quando foi considerado a primeira causa de mortes no País, de 

acordo com a base de dados do Departamento de Informática do SUS, que registrou 

cerca de 100 mil óbitos devido à doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016; ISSA et 

al., 2015; MATTOS et al., 2013).  

O atendimento inicial para casos de IAM é realizado em uma unidade de 

emergência, porém, com a confirmação do diagnóstico se faz necessário a 

transferência do paciente para um centro cardiológico equipado, comumente 

conhecido como Unidade Coronariana (UCO), para a monitorização contínua nas 

primeiras 24 horas do evento promovendo e tratamento precoce com a utilização de 

cardiodesfribiladores e drogas antiarrítmicas potentes (ISSA et al., 2015).  

A UCO é a unidade de terapia intensiva dedicada ao cuidado a pacientes com 

síndrome coronariana aguda, especializada no cuidado de alto risco do ponto de 

vista cardiológico devendo necessariamente dispor de infraestrutura típica de terapia 

intensiva, incluindo recursos humanos qualificados, métodos diagnósticos não 

invasivos e invasivos e oportunidade de tratamento percutâneo e cirúrgico em 

caráter de urgência (BRASIL, 2011). 

Sabendo que a maior parte da assistência prestada em um ambiente de 

internação é desenvolvida pela equipe de enfermagem se faz necessário investigar 

as competências do Profissional Enfermeiro de uma Unidade Coronariana (UCO) ao 
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assistir um paciente posterior a um Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), sendo este, o 

foco desse trabalho. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar na literatura científica as competências do profissional enfermeiro de 

uma Unidade Coronariana frente ao paciente no pós Infarto do Miocárdio 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa da literatura. 

A busca por artigos foi realizada na Biblioteca Virtual da Saúde, considerando as 

bases de dados LILACS, SciELO e MEDLINE. Foram utilizados os seguintes 

descritores “Infarto do Miocárdio” e “Cuidados de Enfermagem” e “Unidade 

coronariana.  

Foram selecionados materiais publicados a partir do ano 2000 a 2016 em 

idioma português, que estivessem disponíveis e que apresentassem enfoque no IAM 

e suas complicações, admissão e procedimentos realizados em uma UCO e 

principalmente sobre o trabalho do enfermeiro nesta unidade.  

A pesquisa foi complementada com conteúdo expressos em livros, protocolos 

e diretrizes sobre o tratamento de IAM à procura das melhores evidências científicas 

disponíveis. Sites do Ministério da Saúde e DATASUS, por exemplo, foram 

consultados, por serem fundamentais para o esboço deste estudo. No total foram 

utilizadas 28 referências para a presente revisão. A coleta de dados ocorreu no 

período de setembro a outubro de 2016. 

Após o levantamento bibliográfico foi realizado leitura na íntegra, fichamentos 

e análises dos trabalhos selecionados. Os resultados conferidos foram organizados, 

agrupados em subcategorias e os achados pertinentes ao objetivo atual foram 

explanados. 

 

RESULTADO 

 

A UCO é um setor que presta cuidados intensivos especializados a pacientes 

com Anginas e arritmias instáveis, Insuficiências Cardíacas descompensadas, 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 494 

Síndromes aórticas, eventos pós paradas Cardiorrespiratórias, casos de Infarto 

Agudo do Miocárdio (IAM), dentre outras complicações cardíacas (AGUIAR et al., 

2010). 

Pacientes também são mantidos em uma UCO na realização de 

angioplastias, implantes valvares percutâneos, revascularizações cardíacas, 

procedimentos de cardioversão, ablação de arritmias e implantes de marca passo, 

por exemplo. As altas dessa unidade só ocorrem após a estabilidade hemodinâmica, 

sem ocorrências de elevação dos marcadores bioquímicos de lesão miocárdica não 

havendo necessidade de receber medicações intravenosas (NICOLAU et al., 2014). 

O diagnóstico diferencial do tipo de IAM é fundamental para estabelecer o 

tratamento mais adequado; conhecer as paredes afetadas é essencial para prever 

possíveis complicações pós infarto e agir com antecedências para melhorar um 

prognóstico. Pacientes com IAMCSST ou BRE novo e presumivelmente novo 

normalmente são submetidos à terapia de reperfusão com trombólise ou 

angioplastia percutânea e internados em uma UCO/CTI. Pacientes com IAMSSST 

devem ser internados de imediato em uma UCO para monitorização contínua da 

curva de marcadores de necrose miocárdica e demais especificidades (MAFRA et 

al., 2012). 

Durante a internação alguns medicamentos são prescritos e cabe a equipe de 

enfermagem e administração desses, sendo necessário conhecer a importância e a 

utilidade de cada um. São mais utilizados:  

- Antiplaquetários orais como Aspirina ou clopidogrel normalmente são 

prescritos e administrados logo após o diagnóstico. Faz necessário também a 

introdução de inibidores de glicoproteína IIb/IIa para evitar a agregação plaquetária, 

mas esses só podem ser administrados após a avaliação anatômica do coração e 

escolha do tratamento percutâneo. Havendo escolha por angioplastia coronariana, 

com ou sem stent, deve manter o bloqueador até 24 horas após o procedimento; 

caso a indicação seja cirúrgica para a revascularização do miocárdio esse mesmo 

medicamento deve ser suspenso oito horas antes do procedimento. 

- Heparina de baixo peso molecular ou não fracionada juntamente com o 

bloqueador de IIb/IIa e avaliar diariamente o risco para sangramento, verificando o 

TTPa com ajuste da dose se necessário.  

- Betabloqueadores que é um ótimo auxiliador na terapia anti-isquêmica para 

diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio e regulador da pressão arterial e 
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frequência cardíaca. Na administração desse medicamento, porém, é preciso atentar 

aos parâmetros vitais do paciente, pois havendo bradicardia grave e hipotensão, 

mesmo se prescrito, não deve ser administrado.  

- Inibidores da enzima de conversão (IECA) reduzem a mortalidade em 

pacientes com IAM com disfunção ventricular esquerda sistólica sintomáticos ou 

assintomáticos e em pacientes com doença arterial coronária sem disfunção. 

- Os Nitratos são efetivos na melhora da dor sugestiva da isquemia 

miocárdica e além disso influenciam na redução da congestão pulmonar pela 

redução do retorno venoso sistêmico.  

Segundo os autores Falcão; Costa e Amaral (2010), Brasil (2011) e Mafra et 

al., (2012) as complicações decorrentes ao IAM, necessitam de um atendimento 

diferenciado, o que determina medidas específicas para seu tratamento e 

assistência de enfermagem, a fim, de minimizar a probabilidade deste paciente vir a 

óbito. As principais complicações incluem: angina pós IAM, pericardite precoce pós-

IAM, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, insuficiência mitral aguda, 

ruptura do septo interventricular (comunicação interventricular pós-IAM), ruptura de 

aneurisma de VE, e arritmias. 

A assistência do profissional enfermeiro ao atendimento a um paciente com 

isquemia do miocárdio já se inicia na unidade de emergência quando há a suspeita 

de SCA. Entretanto as competências do profissional são variáveis de acordo com a 

unidade. Mafra et al. (2012) e Gouvêa et al., (2015), de maneira sucinta, pontuam 

que as responsabilidades do Enfermeiro frente a suspeita de IAM é fazer o ECG em 

até 10 minutos do acolhimento do paciente com dor precordial, garantir a 

administração do trombolítico e demais medicamentos prescritos em até uma hora 

após o diagnóstico médico. Havendo a constatação de IAM em alto risco e com 

complicações do tipo choque cardiogênico o profissional deve providenciar a 

transferência do paciente para uma unidade especializada, na maioria uma UCO.  

A UCO, por sua vez requer do Enfermeiro uma multiplicidade de 

conhecimento em cardiologia e versatilidade na sua atuação, visto ser uma unidade 

de terapia intensiva voltada ao paciente coronariopata. Dentro dessa realidade, e 

decorrente da gravidade do paciente hospitalizado, é necessário haver uma 

assistência planejada e sistematizada mediante conhecimento técnico, 

fisiopatológico e laboratorial (AGUIAR et al., 2010; OLIVEIRA; GUEDES; LIMA 

2010). 
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As competências do enfermeiro podem ser de atuação objetiva e subjetiva. 

Em um setor de unidade coronariana há sistemas para monitorar o paciente a todo 

momento e é requerido a atuação objetiva de enfermagem com vigília e atenção 

permanente a todos os parâmetros do paciente e suas diversas respostas orgânicas. 

Os equipamentos tecnológicos de monitorização auxiliam na atuação do enfermeiro 

por detectar variáveis fisiológicas do paciente crítico com exatidão e precisão, 

fornecendo dados para o histórico de evolução do paciente e possibilitando a 

tomada de decisões em tempo hábil (AGUIAR et al., 2010).  

A maior parte das competências de atuação objetiva estão relacionadas ao 

gerenciamento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A atuação 

assistencial de enfermagem em uma unidade intensiva requer do Enfermeiro um 

olhar crítico para identificar as prioridades reais e traçar um planejamento diário, as 

quais variam com as características da instituição e as necessidades específicas 

para cada paciente. Segundo Penna e Barros (2003) se esse cuidado ocorrer de 

maneira intuitiva e empírica só dificultará o processo de trabalho. Portanto se faz 

necessário a SAE para proporcionar um cuidado individualizado e de qualidade ao 

paciente infartado, visto que este inspira cuidados críticos.  

No ambiente hospitalar o Enfermeiro é quem planeja ações, priorizando as 

respostas humanas no processo saúde-doença. Por isso a SAE é uma de suas 

atividades privativas e é de sua competência desenvolver e implementá-la fazendo 

um julgamento clínico correto em cada fase a fim de garantir segurança ao paciente 

e nortear as atividades de toda a equipe de enfermagem, visto que os técnicos e 

auxiliares executam suas atividades a partir da prescrição do enfermeiro (OLIVEIRA; 

GUEDES; LIMA, 2010).  

A implementação da SAE auxilia os profissionais sobre os cuidados mais 

apropriados na circunstância específica do infarto agudo do miocárdio colaborando 

para o conhecimento, padronização e avaliação do cuidado prestado evitando a 

fragmentação da assistência. Possibilita ainda, uma visão sistêmica assistencial, 

além de ser um instrumento para detecção de variáveis, resultados e melhorias 

(AGUIAR et al., 2010).  

Além disso, o enfermeiro também tem competências clínicas no controle das 

diversas variáveis hemodinâmicas como: controle da monitorização hemodinâmica, 

débito cardíaco, uso de drogas vasoativas, controle da função renal, operação de 
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dispositivos de assistência circulatória (Balão Intra-Aórtico, por exemplo), fazer 

leitura de exames (laboratoriais e ECG),  

Com relação à atuação subjetiva, o enfermeiro deve estar atento às questões 

relativas à humanização da assistência. O cuidado de enfermagem, durante o 

cotidiano em uma UCO, tende a se tornar cada vez mais especializado, restrito a 

objetividade da doença e menos caritativo devido rotina complexa da unidade; ações 

que podem comprometer a humanização da assistência. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da análise realizada neste trabalho foi possível perceber que as 

competências do profissional Enfermeiro frente ao paciente pós infarto agudo do 

miocárdio são complexas, fundamentais e devem ir além da prescrição médica e do 

cuidado objetivo ao paciente. Há a necessidade de manter a realização das 

tecnologias duras e leve-duras, como o desenvolvimento da SAE, avaliação dos 

parâmetros vitais, mas também é requerido maior implementação das tecnologias 

leves de relacionamento durante a assistência prestada, acolhendo tanto o paciente 

quanto sua família. 

Profissionais de diferentes áreas atuam na unidade coronariana, entretanto o 

acompanhamento constante frente ao paciente cardíaco é de responsabilidade do 

Enfermeiro, o qual, como líder/gerente da equipe assistencial, tem o compromisso 

de manter o bom funcionamento da unidade e a zelar pela homeostasia do paciente. 

Nessa perspectiva é fundamental que este profissional mantenha domínio 

teórico/prático a uma multiplicidade de situações cardíacas a fim identificar possíveis 

alterações críticas e antecipar os cuidados de enfermagem que possam ser 

necessários. 

 

Palavras-chave: Infarto do Miocárdio; Unidade Coronariana; Terapia Intensiva; 

Assistência de Enfermagem. 
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DESAFIOS DO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NAS EMERGÊNCIAS 
PSIQUIÁTRICAS 

 
Eliza Flori Rodrigues da Costa; Ivone Corsi da Silva. 

 
Email: lizinha_volei@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Reforma Psiquiátrica foi caracterizada como um movimento político social 

contribuiu para uma nova estratégia de atendimento às pessoas em sofrimento 

psíquico. Tal movimento contribuiu para um novo modelo de atendimento através da 

extinção progressiva dos hospitais psiquiátricos e a implantação de outros serviços 

de apoio tais como: Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, as Unidades de Saúde 

da Família – USF, os hospitais gerais e qualquer outra instituição do SUS.  

Dessa forma as crises psíquicas, que até então ficavam escondidas atrás dos 

muros dos manicômios, ganham espaços nas ruas, gerando a necessidade da 

implantação de outro serviço que conseguisse atender essa nova demanda. A 

Política Nacional de Urgência tem como seu principal componente o Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, responsável em atender todas as pessoas 

que se encontram em sofrimento agudo, incluindo as emergências psiquiátricas 

juntamente com a rede de atenção à saúde mental, a polícia e o corpo de bombeiro. 

Essa zona de intenção entre SAMU e Saúde Mental é repleta de 

ambiguidades, por reunir definições que divergem em vários aspectos. De um lado a 

Saúde Mental, com o foco voltado para inclusão, respeito às singularidades, 

valorização dos aspectos subjetivos, promoção do diálogo, intensificações das 

relações terapêuticas e a luta pela construção de cidadania e justiça social para 

todos os usuários do serviço. Do outro, o SAMU, setor de urgência com foco na 

objetividade, a otimização do tempo, a valorização de equipamentos sofisticados, a 

visão mecanicista e biológica do ser, compreensão das ações pelo binômio causa–

efeito e a extrema formalização técnica de suas ações, mediante a construção de 

protocolos. 
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OBJETIVO 

 

Identificar as dificuldades enfrentadas pelos profissionais do Atendimento pré-

hospitalar nas emergências psiquiátricas. 

 

METODOLOGIA 

 

Na elaboração desse trabalho de revisão foi utilizada a pesquisa bibliográfica 

sob fontes secundárias de pesquisa, de foco descritivo, com a finalidade de 

identificar as dificuldades do Atendimento pré-hospitalar nas emergências 

psiquiátricas.  

Para levantamento das fontes secundárias utilizou-se a base de dados 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) por meio do cruzamento dos descritores: 

atendimento móvel de urgência and crise psíquica, atendimento móvel de urgência 

and crise psiquiátrica e urgência psiquiátrica and SAMU.  

O critério utilizado para selecionar os artigos considerou as publicações de 

2006 a 2016, idioma em português, das revistas indexadas na BVS foram 

selecionadas as revistas de: Scientific Eletronic Library (SCIELO), Literatura Latina 

Americana e do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS) e Base de dados de 

Enfermagem (BDENF).  

Encontrou-se 23 artigos nos quais foram realizadas leituras dos títulos e 

resumos e 06 artigos atenderam a proposta da pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram divididos em cinco categorias: falta de capacitação dos 

profissionais, falta de segurança na cena, medo e insegurança por parte dos 

profissionais, tempo de atendimento e dificuldade dos profissionais de aceitar as 

emergências psiquiátricas. 

Falta de capacitação dos profissionais 

Segundo Brasil (2002), a portaria 2048/GM estabelece que o socorrista 

deverá receber treinamento e quatro horas teóricas e nenhum treinamento prático, e 

o técnico de enfermagem duas horas teóricas e quatro horas práticas referente às 

urgências psiquiátricas para os profissionais que atuam no SAMU. 
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Segundo Bonfada e Guimarães (2012) para atuação na saúde mental é 

necessário que os profissionais tenham conhecimento, habilidades, competências e 

técnicas singulares. Portanto essa carga horária estabelecida pela portaria 2048 é 

muito pequena para conseguir suprir essas necessidades. Não podemos nos 

esquecer de que os cursos profissionalizantes, superiores e até especializações de 

emergência destinam pouca atenção ou nenhuma à área da saúde mental. 

Segundo Almeida; Nascimento e Rodrigues et al. (2015), podemos identificar 

que o modelo de saúde biomédico tem grande representatividade no dia-a-dia dos 

profissionais. Os pacientes com sofrimento psíquico não se enquadram em modelos 

protocolados exigindo conhecimento e habilidades específicas. Os profissionais 

revelam despreparo e sentimento de estranheza diante da crise. É importante 

pontuar a necessidade de preparo acerca do atendimento provindo do interesse por 

parte dos profissionais e gestores. A educação precisa ser vista como um processo 

dinâmico e contínuo de construção de conhecimento, embasada na comunicação 

verbal, através de uma abordagem crítica e reflexiva da realidade. 

Segundo Brito; Bonfada e Guimarães (2015) os profissionais não sentem 

vontade de aprender o cuidado ao paciente em sofrimento psíquico por meio da 

comunicação terapêutica, da singularidade, e da adoção de estratégias específicas 

para cada caso. Pelo contrário os profissionais percebem a capacitação como uma 

forma de protocolar uma prática voltada para contenção e isolamento.  

Medo e insegurança por parte dos profissionais  

Segundo Bonfada; Guimarães e Brito (2012) por um longo período as 

pessoas em sofrimento psíquico eram mantidas excluídas da sociedade, mesmo 

com o movimento da Reforma Psiquiátrica em 2001, o indivíduo com doenças 

mental ainda é visto como um risco para a integridade individual e coletiva. Dessa 

forma o profissional prefere manter-se afastado do paciente em crise, dificultando a 

possibilidade de escuta e o fortalecimento da empatia diante do outro. 

Nos relatos há menção sobre a alta incidência de agressões e ameaças com 

armas que acontecem durante as intervenções nas urgências psiquiátricas. Tais 

afirmações são questionáveis e devemos considerar em que circunstâncias 

aconteceram, para que os profissionais não criem um estigma de que todo paciente 

psiquiátrico é agressivo e que a solução para esse paciente é a contenção física, 

deixando de lado a abordagem terapêutica.  
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O medo/estigma gera despreparo em lidar com o paciente em sofrimento 

psíquico adotando como intervenção a imobilização do paciente. Portanto, essa 

percepção de atendimento remete a psiquiatria clássica voltada para os abusos do 

saber/fazer psiquiátrico, no qual a contenção mecânica era aplicada por ignorância 

ou castigo. A necessidade de contenção física corresponde ao medo que o próprio 

profissional possui, podendo gerar resposta de negação da condição de que o 

paciente psiquiátrico precisa de ajuda. 

 

Falta de segurança na cena  

Segundo Bonfada; Guimarães e Brito (2012), a assistência prestada pelo 

SAMU, em todo Brasil é proveniente de protocolos internacionais para o 

atendimento de urgência. Esses protocolos têm como prioridade a avaliação da 

cena, o profissional deve garantir a segurança para todos os membros envolvidos 

antes de iniciar o resgate.  

Segundo Brasil (2002) devido à Portaria 2048, o SAMU deve reconhecer a 

necessidade de apoio de outros atores do atendimento à emergência psiquiátrica, 

quando pacientes agressivos promovem situações de risco para si e para outros, 

incluindo a segurança da equipe. Dessa forma os profissionais justificam a 

necessidade de acionar a Polícia Militar sob o argumento de risco e agressividade. 

Não podemos partir do princípio que todo paciente psiquiátrico é agressivo, pois isso 

evidencia o preconceito e a falta de preparo para as intervenções em urgência 

psiquiátrica.  

Segundo Bonfada; Guimarães e Brito (2012), em algumas situações o 

paciente pode estar armado e agressivo, o medo é natural e não um reflexo de 

preconceito profissional. A reflexão, no entanto, é no sentido que não podemos criar 

uma concepção estereotipada de que todo paciente em crise possa fornecer risco a 

equipe.  

Segundo Marcolan (2013), por muitas vezes os profissionais optam em 

realizar a contenção física de forma preventiva (o que não deveria ocorrer 

rotineiramente), mas os riscos e as condições impõem os profissionais a tal decisão. 

Compreende-se que em algumas situações há necessidade do apoio policial e uso 

de medidas mais enérgicas. Todavia, apenas se questiona o uso indiscriminado 

dessas condutas nas quais os pacientes demonstram-se cooperativos. 
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Tempo de atendimento 

Segundo Brito; Bonfada e Guimarães (2015), os protocolos de atendimento e 

os indicadores de qualidade do SAMU estão baseados pelo tempo mínimo 

necessário para chegar à ocorrência. Em contrapartida o fator tempo não é 

prioridade para a polícia militar em relação às urgências psiquiátricas. Dessa forma 

as urgências psiquiátricas causam perturbação no processo de trabalho, pois as 

equipes desprendem um tempo maior nesses casos.  

Segundo Bonfada e Guimarães (2012), as emergências psiquiátricas são 

tratadas com as mesmas diretrizes das emergências traumáticas, clínica, obstétrica 

e cirúrgica, ou seja, os atendimentos seguem as seguintes fases: o tempo, o 

protocolo e o transporte para internação. Seguindo esta lógica a abordagem do 

SAMU nos pacientes em sofrimento psíquico consiste em conter rapidamente e 

transportar o paciente ao hospital psiquiátrico. Dessa forma, as condutas violentas e 

repressivas durante a crise dão vida ao manicômio, não mais na sua figura 

institucional, mas sim pela forma de agir violentamente na tentativa de restabelecer 

a norma.  

  

Dificuldade dos profissionais em aceitar as emergências psiquiátricas 

Segundo Brito; Bonfada e Guimarães (2015), os problemas e as 

particularidades do atendimento ao paciente em sofrimento psíquico fazem com que 

os profissionais compreendam que as urgências psiquiátricas não deveriam ser 

responsabilidade do SAMU. Esse atendimento torna-se um transtorno para os 

profissionais, pois os pacientes não se enquadram nos protocolos, os profissionais 

são formados e capacitados para uma intervenção pautada na lógica de causa e 

efeito. É necessário que haja ações que consigam mostrar para os profissionais que 

é de responsabilidade do SAMU realizar esse atendimento caso contrário o paciente 

em crise psíquica vai continuar a ser visto como um aborrecimento para o SAMU. 

 

CONCLUSÃO 

 

Existe muita dificuldade por parte dos profissionais em realizar o atendimento 

às emergências psiquiátricas. Todas essas dificuldades desembocam na falta de 

capacitação e treinamento dos profissionais da saúde.  
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A falta de interesse, o medo, insegurança e não aceitação do paciente 

psiquiátrico é reflexo de uma formação voltada para um modelo biomédico.  

Os profissionais tentam enquadrar os pacientes psiquiátricos em protocolos 

baseados na psiquiatria clássica, que não respeita a singularidade dos pacientes. 

Compreende-se que os profissionais se tornam mais vítimas do que vilões, 

pois eles foram treinados para trabalhar em uma situação e a emergência 

psiquiátrica coloca em xeque todo suporte teórico norteador de sua prática. 

Sugere-se que o curso de formação dos profissionais da saúde reveja suas 

grades curriculares a respeito das emergências psiquiátricas e que os cursos de 

capacitação sejam de forma contínua, para que os profissionais encontrem soluções 

diante das dificuldades através do conhecimento. 

 

Palavras-chave: Psiquiatria; Emergência; Atendimento Pré-Hospitalar. 
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DESAFIOS E RECURSOS ENCONTRADOS NA HUMANIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

ADULTO 
 

Márcio Antonio de Oliveira; Ellen Narciso. 
 

Email: marcio.oliveira.79@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A grande diversidade tecnológica utilizada pela enfermagem nas unidades de 

terapia intensiva (UTI) para auxiliar na manutenção da vida, não impedem que os 

profissionais da enfermagem lidem com constantes desafios e diversos 

questionamentos, o que exige reflexões acerca da sua aplicabilidade no cuidado ao 

paciente (SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008).  

Assim, programar máquinas ou ajustar seus parâmetros e alarmes, bem como 

supervisionar seu funcionamento, são para a enfermagem exemplos de cuidados 

indispensáveis que colaboram para a qualidade da assistência aos clientes que 

delas se beneficiam (SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008). Por outro lado, essas 

ações contribuem para que sejam interpretadas como práticas desumanas, 

principalmente quando estes cuidados provocam no corpo sinais de dor, sofrimento 

ou desconforto, isso de fato poderá estar ocorrendo equivocadamente sendo 

denominada desumanização (SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008). 

 O atendimento em saúde depende das condições de trabalho do profissional 

dessa área, bem como de sua competência e habilidades técnicas, inclusive no 

âmbito das relações humanas. Enfim, a humanização no cuidar em enfermagem é 

indispensável para estabelecer uma interação e relacionamento com os usuários 

dos serviços de saúde, incluindo os seus familiares e os profissionais de saúde 

(SILVA; SANTOS, 2010).  

Assim, o plano de humanização permeia a valorização dos diferentes sujeitos 

implicados no processo de promoção da saúde e mudança nos modelos de atenção 

e gestão hospitalar, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, da saúde e o 

processo de trabalho, valorizando os trabalhadores e suas relações sociais no 

trabalho, bem como o compromisso com a sociedade e a melhoria das condições de 

trabalho e de atendimento à pacientes e suas famílias (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2006).  
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Todavia, a humanização na assistência de enfermagem, se faz necessária, a 

fim de estabelecer uma forma de atendimento aos pacientes e familiares nas 

unidades intensivas em que se levem em conta o envolvimento, a compreensão e a 

atenção à família, a fim de proporcionar um cuidado mais humanizado e de 

qualidade, identificando as reais necessidades do familiar durante uma visita. Cabe 

ainda estabelecer uma relação de confiança entre ambos, para que haja um olhar 

atento às questões que permeiam a vivência do familiar dos pacientes internados 

nas UTIs. Para exercitar a capacidade de solidarizar-se com o outro, o profissional 

de saúde deve cultivar um diálogo e criar estratégias de inclusão do familiar na 

prática do cuidado de enfermagem (PREDEBON et al., 2011).  

Visando a importância da humanização nas UTIs exercida pelos profissionais 

da enfermagem, neste estudo buscou-se com base na literatura trazer publicações 

que abordem esse assunto de forma mais abrangente. 

 

OBJETIVO 

 

Buscar na literatura quais os desafios e apontar as possíveis estratégias e 

recursos mais relevantes utilizados pelos profissionais de enfermagem no 

atendimento ao paciente em unidade de terapia intensiva adulto e a sua família de 

forma humanizada. 

 

METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo descritivo de caráter exploratório, pelo método de 

pesquisa bibliográfico com revisão da literatura, bem como uma busca na literatura 

específica sobre o tema, em materiais publicados em revistas científicas. Na seleção 

do material incluído neste estudo, utilizou-se a internet para acessar as bases de 

dados BIREME, LILACS e SciELO.  

Para a coleta de dados, executou-se uma pesquisa sobre o assunto 

publicados entre os anos 2006 a 2015, buscando literaturas específicas e básicas 

sobre o assunto, visando oferecer melhor apoio teórico científico referente ao tema 

abordado. A busca dos dados e a análise dos resultados foram feitas entre Fevereiro 

e Outubro de 2016. Os critérios de inclusão foram: material que se reportasse, direta 

ou indiretamente, à temática, publicados, entre 2006 e 2015, nos idiomas inglês, 
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português e espanhol, desenvolvidos no Brasil e Exterior. Nas bases de dados 

consultadas, foram verificados 160 estudos. Após a leitura exaustiva dos títulos e 

resumos, 64 responderam aos critérios de inclusão estabelecidos, destes, 45 foram 

excluídos por estarem citados em mais de uma base de dados. Portanto, a amostra 

compôs-se de 19 estudos. Posteriormente, os artigos obtidos foram analisados em 

sua íntegra, com uso de um roteiro estruturado. 

 

RESULTADO 

 

Em relação aos artigos estudados nota-se, que os equipamentos favorecem o 

atendimento imediato, dão segurança para toda a equipe da UTI, porém, podem 

contribuir para tornar as relações humanas mais distantes. Talvez, se saiba mais 

sobre a máquina e pouco sobre o paciente que está sendo cuidado (NASCIMENTO; 

ERDMANN, 2009). Entretanto, aliar os recursos tecnológicos da UTI aos valores 

humanitários tem se constituído um desafio para a equipe de saúde, pois, nesse 

espaço, os profissionais permanecem em constante interação com a tecnicidade do 

cuidado, essencial para a manutenção da vida e a proximidade da morte (PASSOS 

et al., 2015).  

Familiares de pacientes internados na UTI, em relação à comunicação com a 

equipe de saúde, parte das famílias atendidas necessita de mais clareza de 

informações essenciais, relacionadas ao ambiente da UTI, mais tempo junto ao seu 

ente querido e apoio emocional (MARQUES; SILVA; MAIA, 2009). 

 Nesse aspecto, no cotidiano da UTI, a equipe de saúde utiliza maior tempo 

em desenvolver suas habilidades técnicas e cognitivas e pouco tempo para a 

utilização das tecnologias das relações, como o acolhimento, com o paciente e 

menos ainda com a família (MARTINS, 2008).  

As estruturas físicas e organizacionais não cooperam com as mudanças 

desejadas. A sobrecarga de trabalho dos enfermeiros gera um acúmulo de tarefas, 

levando-as a executá-las de forma técnica e mecânica (PASSOS et al., 2015). Para 

alguns profissionais, o pouco envolvimento com os acompanhantes justifica-se pela 

falta de tempo para se dedicarem integralmente a eles, e pela utilização do horário 

de visita como um momento de entrega, para que o seu familiar o possa cuidar, 

vigiar, ficar atento. Assim, os enfermeiros se apropriam desse tempo como um 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 507 

período de fuga, para descansar, para tomar um café, para aliviar as suas próprias 

tensões e para reunir a equipe (PINHO; SANTOS, 2008).  

Um fator que permanece como desafio é a falta de compreensão frente as 

situações vivenciadas por esse profissional, seja pela densidade e ritmo do trabalho, 

ou pela diversidade tecnológica utilizada, ou pela responsabilidade sem interrupção 

desse labor que, muitas vezes, não se finaliza quando termina o turno e, portanto, 

pode ser mais prolongado e sofrido do que se imagina, os sentimentos de sofrimento 

vivenciados por enfermeiros que atuam em UTIs e as estratégias defensivas 

utilizadas por esses trabalhadores para enfrentar tais sentimentos (MARTINS; 

ROBAZZI, 2009).  

A assistência de enfermagem humanizada às famílias e pacientes ainda 

possui falhas e as orientações feitas pelo enfermeiro ainda são escassas, pois os 

familiares não reconhecem a atuação do profissional enfermeiro (BECCARIA et al., 

2008). Estabelecer estratégias para a promoção do acolhimento a pacientes e seus 

familiares em ambiente de unidade de terapia intensiva deve ser uma meta a ser 

atingida pelos profissionais de enfermagem (MAESTRI et al., 2012). 

 É fundamental a utilização de estratégias que possam amenizar o sofrimento 

da família que possui um ente querido hospitalizado em cuidados intensivos. Dessa 

forma, a incorporação, na prática, do acolhimento efetivo vai permitir criar uma 

relação estreita entre o profissional de saúde e aquele que precisam de cuidado, 

para que o foco não seja somente a doença. Estimular essa prática na UTI deve ser 

imprescindível já que, nesse espaço, se concentra um verdadeiro arsenal 

tecnológico e perda das relações interpessoais (PASSOS et al., 2015).  

O acolhimento é um recurso que o enfermeiro pode implementar ao seu 

planejamento pois assim produz subsídios, atendendo a legislação vigente e a 

Política Nacional de Humanização (SANTOS; CAREGNATO, 2013). A cumplicidade, 

reciprocidade, interesse e solidariedade, proporcionaram visualizar novos caminhos 

e assumir atitudes diferentes frente ao cuidado e às pessoas, ou seja, um cuidado 

humano com sensibilidade, empatia e satisfação. Atrás de todos aqueles fios, tubos, 

lâminas, ruídos e luzes de alarmes existem seres humanos cuidando e seres 

humanos recebendo cuidados, na esperança de viver um pouco mais e melhor 

(NASCIMENTO; ERDMANN, 2009).  

Ante essas mudanças e com vistas ao desenvolvimento do conhecimento da 

equipe de saúde, se faz necessária uma reflexão das ações realizadas no cotidiano, 
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e, consequentemente, um maior e melhor preparo dos profissionais, não só sob o 

aspecto teórico e técnico, mas, também, voltada à transformação da assistência 

numa perspectiva mais humanitária (CAETANO et al., 2007).  

A humanização do atendimento em saúde depende das condições de 

trabalho do profissional dessa área, bem como de sua competência e habilidades 

técnicas, inclusive no âmbito das relações humanas. Portanto, a humanização no 

cuidar em enfermagem é indispensável para estabelecer a interação e o 

relacionamento com os usuários dos serviços de saúde, incluindo os seus familiares 

e os profissionais de saúde (SILVA; SANTOS, 2010).  

Geralmente empreendem-se esforços no sentido de propor iniciativas de 

“humanização” que visam exclusivamente transformar a assistência e as práticas de 

cuidar em UTI, perseguindo a valorização da “qualidade” do cuidado do ponto de 

vista técnico e do conforto, associada ao reconhecimento dos direitos do cliente, de 

sua subjetividade e referências culturais, a valorização do profissional e do cliente, 

além do diálogo intra e inter equipes (SILVA; PORTO; FIGUEIREDO, 2008).  

Durante os horários de visita, os familiares, quando são realmente acolhidos 

pela equipe, apesar do medo, da ansiedade e da tristeza presentes em decorrência 

da própria situação de seu ente querido, demonstram satisfação e alegria pelo 

trabalho desempenhado, reconhecendo sua dificuldade e ficando gratos 

(MARQUES; SILVA; MAIA, 2009).  

Uma assistência humanizada necessita de um enfermeiro mais atuante, 

dando orientações completas e frequentes aos familiares. Sobretudo, é o 

profissional com maior capacidade e conhecimento para atuar junto à família, 

considerando seu contato ininterrupto com o paciente e, assim, pode amenizar a 

ansiedade vivida, enfatizando a importância da presença da família na recuperação 

do seu ente querido (BECCARIA et al., 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

A Tecnologia que cerca o mundo da Unidade de Terapia Intensiva Adulto é 

fundamental para a sobrevida de pacientes que necessitam desse tratamento, 

porém este ambiente traz angústia e estresse aos familiares, e pode levar a 

conflitos. A prática da humanização é muito importante não somente para os 

pacientes, mas também para familiares e equipes. 
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A equipe de enfermagem mesmo com esse ambiente onde se exige tanta 

capacitação e em muitas vezes sem condições de trabalho consegue criar 

estratégias para o conforto dos pacientes, e família, propõem como foco central o 

atendimento das necessidades individuais dos pacientes, fortalecido pelo contato 

mais próximo com familiares, os quais se acreditam, poder influenciar decisivamente 

no processo de cura e reabilitação. 

Os estudos realizados demonstram desafios os quais apontam dificuldades 

para a implantação da humanização, desse modo, é necessário intensificar as 

atividades educativas que promovam reflexão e atualização para ampliar a 

assistência com o objetivo de criar condições de qualidade para o desempenho dos 

profissionais de saúde. O comprometimento, a valorização do outro e o acolhimento 

mostram ser recursos eficazes para a promoção da assistência humanizada nas 

unidades de terapia intensiva adulto. 

 

Palavras-chave: Humanização; Unidade de Terapia Intensiva Adulto; Enfermagem. 
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INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO - A ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO NAS 
UNIDADES DE EMERGÊNCIA 

 
Iraneide das Virgens Santos; Haviley Oliveira Martins. 

 
Email: leilavsantos@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma das principais causas de óbito 

entre pessoas a partir da terceira década de vida (NOBRE; SERRANO, 2005). 

Nas últimas décadas, o IAM transformou-se em uma verdadeira pandemia 

mundial, pois as taxas de morbimortalidade têm aumentado expressivamente. As 

principais causas podem ser explicadas por alterações no estilo de vida, ao 

processo crescente de industrialização e da inserção de novas tecnologias, que tem 

deixado os seres humanos cada vez mais sedentários (AHMED et al., 2007). 

A partir da década de 80, melhorias no diagnóstico e no tratamento do IAM 

tem contribuído para um declínio nas taxas de mortalidade, fenômeno observado em 

diversos países do mundo, com destaque para os países desenvolvidos (NOBRE; 

SERRANO, 2005). 

No Brasil, infelizmente, as taxas de mortalidade por IAM permanecem 

elevadas, sendo superior à de diversos países em desenvolvimento, como exemplo 

a vizinha Argentina (UMEDA, 2006). 

 

OBJETIVO 

 

Identificar os fatores que interferem no trabalho do enfermeiro durante 

assistência de pacientes vítimas de Infarto Agudo do Miocárdio, em serviços de 

urgência e emergência brasileiros. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica descritiva de caráter qualitativo, com 

base em referências publicadas, buscando-se colher conhecimento e informações 

científicas sobre o tema proposto. Foi realizado levantamento da literatura científica 

por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) da BIREME pelo acesso as bases 
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eletrônicas de dados Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILIACS) e 

Base de dados em Enfermagem (BDENF) no período de 2006 a 2016. 

Para seleção do material os seguintes critérios de inclusão foram utilizados: 

artigos científicos publicados em periódicos nacionais, dissertações de mestrado, 

teses de doutorado e livros que abordam o assunto, indexados aos bancos de dados 

citados e disponíveis de forma gratuita. Já os critérios de exclusão foram:  

Foram definidos como palavras-chave os seguintes descritores de saúde: 

infarto agudo do miocárdio, enfermagem e protocolos de IAM. 

Tal busca mostrou as obras científicas que fundamentaram o entendimento 

do estudo proposto. Diante do exposto, será apresentada a produção do 

conhecimento de forma sistematizada. 

 

RESULTADO 

 

É possível assegurar após este estudo que o IAM, é com certeza a mais 

importante cardiopatia isquêmica que existe no mundo. Ela acomete pessoas de 

todas as idades e é a razão de milhares de óbitos. O diagnóstico rápido é de 

fundamental importância para o sucesso no tratamento (OCHIAI et al., 2006). 

As medidas adotadas para os pacientes, vítimas de IAM, devem ser eficazes 

e eficientes desde o primeiro momento da suspeita diagnóstica até a diminuição dos 

riscos impostos à vida dos mesmos. Dessa forma, o enfermeiro, profissional que 

está presente na assistência aos pacientes de forma individualizada, deve realizar 

um cuidar integral, visando atender as suas necessidades (CALIL, 2007). 

O enfermeiro costuma ser o primeiro contato dos pacientes com o serviço de 

saúde, desta forma podem perceber os sinais e sintomas de IAM e de outras 

emergências cardiovasculares, já que o tempo é um fator categórico e primordial 

para o diagnóstico (CALIL, 2007). 

O paciente ao chegar na unidade de emergência vai passar pela triagem, 

para que haja um direcionamento eficaz, contribuindo na otimização do tempo e 

facilitando o diagnóstico. É durante a triagem que o enfermeiro deve ser arguto e 

capaz de detectar os sinais mais característicos do IAM, como a dor precordial, 

dispnéia, pele fria, pálida e úmida, taquipnéia e fraqueza. “A dor precordial em 

aperto à esquerda, pode ocorrer de forma intensa e prolongada (maior que 20 

minutos)” (ERAZO, 2008). “Pode haver irradiação para mandíbula, membro superior 
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direito, dorso e ombros”. “A dorna região epigástrica e os vômitos podem ser 

indicativos de lesão na região próxima ao diafragma” (BRUNNER; SUDDARTH, 

2006). “Pode ocorrer náuseas e vômitos, bem como palpitações, ansiedade, tontura, 

cefaleia, distúrbios visuais, dislalia, função motora alterada, e modificações 

adicionais no nível de consciência” (BRUNNER; SUDDARTH, 2006; CALIL, 2007). 

Os pacientes com provável IAM têm riscos para náuseas e vômito, por isso é 

interessante que o mesmo fique em dieta zero para evitar possível bronco aspiração. 

“Deve mantê-lo em repouso nas 24 horas e em dieta zero nas primeiras 12 horas” 

(BRASIL, 2009). 

Os cuidados seguidos de acordo com o protocolo são: 

• Verificação dos sinais vitais; 

• Garantir acesso venoso; 

• Saturação de oxigênio; 

• Eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações; 

• História clínica e exame físico nos primeiros 10 minutos e;  

• Rx de tórax nos primeiros 20 minutos. 

Apesar de a evolução clínica ter ampla resolutividade no tratamento do IAM, 

muitos pacientes ainda evoluem a óbito nas unidades de emergência devido à falta 

de preparo técnico e científico por parte dos profissionais de saúde. 

Quando pensamos em um serviço de emergência, a qualidade surge como 

um desafio para o enfermeiro, e para que os pacientes críticos de IAM não sejam 

menosprezados pelas características dos setores de emergência, ele deve superar 

obstáculos como a superlotação das unidades, a falta de informações passadas 

pelos familiares no momento do atendimento, falta de estrutura física, aparelhagem 

técnica, entre outros. Associado a essas dificuldades, torna-se evidente o papel do 

enfermeiro como intermediador das ações exercidas nas unidades de emergência 

(ERAZO, 2008). 

Cabe ao enfermeiro organizar e planejar a assistência a ser prestada, 

disponibilizar recursos humanos, materiais e equipamentos, coordenar e distribuir a 

equipe; garantir à qualidade e segurança do atendimento a equipe e ao paciente; 

estabelecer prioridades; acolher os objetivos da instituição no que se refere as 

rotinas, fluxos e normas; interagir com as equipes multidisciplinares e, quando 

houver procedimentos de alta complexidade, estes deverão ser realizados 

exclusivamente por eles (CALIL, 2007) . 
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O enfermeiro além de todas as funções inerentes ao seu cargo pode 

contribuir com mais um diferencial na qualidade da assistência, promovendo o 

treinamento da sua equipe para o atendimento aos pacientes com IAM. A partir do 

momento que ele pensa dessa forma, valoriza os profissionais que fazem parte da 

sua equipe, que devido a tal atualização, passam a prestar uma assistência mais 

adequada desde a triagem até o tratamento, desenvolvendo junto à equipe médica, 

habilidades para que possam atuar em situações inesperadas de forma objetiva e 

sincronizada nas quais estão inseridos. Por isso, o enfermeiro do setor de 

emergências deve ter o perfil de líder, ser capaz de tomar decisões rápidas e 

concretas, transmitindo segurança a toda equipe e principalmente garantindo a 

qualidade da assistência, diminuindo os riscos de vida aos pacientes (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2006). 

Dessa forma, fica bastante perceptível que além de tantas dificuldades 

encontradas pelos enfermeiros, existe falta de profissionais capacitados, que 

comprometem além da assistência, o andamento do serviço dentro da equipe 

multiprofissional. 

Os pacientes de IAM numa sala de emergência ficam bastante confusos e 

com medo eminente da morte, cabendo ao enfermeiro, já que é ele o profissional de 

maior contato com os pacientes, atentar-se as queixas, atender as necessidades 

psico-espirituais, aliviando assim seus temores. É esse cuidar diferenciado que faz 

com que o enfermeiro exerça um papel de destaque dentro da equipe 

multidisciplinar, promovendo a humanização dos serviços prestados (AHMED et al., 

2007). 

A preocupação dos pacientes com os familiares também é outro fator 

evidenciado por estes, e devido ao ambiente inóspito e desconhecido, sentem-se 

isolados do que é mais importante nesta hora, que é a família. É de extrema 

importância que o enfermeiro saiba como ele é visto pelo paciente e família durante 

a assistência, pois facilita a tomada de decisões, permitindo o cuidado 

individualizado (ERAZO, 2008). 

 

CONCLUSÃO 

 

Após esse estudo, concluo que o IAM é a mais importante cardiopatia 

isquêmica que existe no mundo, pode acometer pessoas de qualquer idade ou sexo 
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e é responsável por milhares de óbito no mundo inteiro, o diagnóstico rápido e de 

extrema importância para a eficácia no tratamento. 

Esse estudo contribuiu para perceber a representatividade do enfermeiro 

como administrador dos serviços nas unidades de emergência, sendo peça 

fundamental no cuidar voltado para uma visão holística. 

Esse trabalho foi de grande relevância, pois possibilita adquirir conhecimentos 

importantes acerca da patologia abordada, reforçando os conhecimentos já 

existentes. Através disso, poderá contribuir para o melhorandamento da assistência 

aos pacientes com IAM nas unidades de emergência, ressaltando o diferencial que 

isso representa para um atendimento em excelência. 

É de suma importância o conhecimento científico, assim como prático, 

cabendo ao enfermeiro o comando da sua equipe, além da sua postura ética e 

moral, favoráveis ao serviço qualificado e voltado para uma assistência holística. Ele 

deve se aprofundar sobre a patologia, para que o cuidar seja prestado com 

qualidade; perceber a necessidade e a importância de seguir protocolos, devido à 

facilitação da assistência e a otimização do tempo; acolher paciente e família, assim, 

possibilitar a interação dos mesmos com a equipe de profissionais; utilizar a SAE de 

forma adequada e perceber o diferencial que isso representa no atendimento 

emergencial; detectar falhas no processo de enfermagem nos locais de trabalho, 

como sugerir modificações dos mesmos. Nas unidades de emergência, os pacientes 

passam por um atendimento rápido, devido à demanda não permitir muitas vezes o 

internamento. Mas ao mesmo tempo em que é rápido, deve ser de qualidade, pois 

do contrário não teria sentido a assistência prestada. Apesar de refletir um ambiente 

estressante, deve ser um local de doação, competência e dedicação profissional.  

A abordagem inicial pelo enfermeiro deve ser rápida e objetiva, iniciando pela 

avaliação das características dos sintomas, história pregressa relevante, pelo exame 

físico direcionado e realização do eletrocardiograma (ECG). O enfermeiro tem papel 

importante no processo de classificação de risco de pacientes que procuram os 

serviços de urgência e emergência. Assim, este profissional possui um papel 

importante na avaliação inicial do IAM sendo uma peça fundamental no atendimento 

de protocolos clínicos e favorecendo uma assistência humanizada e com qualidade. 

Em virtude deste cenário, é de extrema importância que profissionais estejam 

qualificados, para que assim possam ajudar de algum modo, a diminuir o número de 

agravos e também de morte desses pacientes. 
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É possível afirmar após esse estudo, as falhas nos atendimentos 

emergenciais aos pacientes de suspeita de IAM, que passa despercebido devido o 

despreparo no atendimento prestado por parte da enfermagem, que é responsável 

pela triagem inicial e possibilita assim o tratamento precoce desse paciente. 

 
Palavras-chave: Infarto Agudo do Miocárdio; Enfermagem; Protocolos de IAM. 
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O ENFERMEIRO NO CUIDADO DO CATETER VENOSO CENTRAL 
TOTALMENTE IMPLANTADO COM PROCESSO INFECIOSO EM PACIENTES 

ONCOLÓGICOS NA UTI 
 

Gleice Borges do Amaral; Alexandre de Jesus Viana. 
 

Email: gleicebacampos@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Com o avanço das pesquisas na área clínica de oncologia, a quimioterapia, 

cirurgia e a radioterapia continuam sendo as principais formas de tratamento. A 

quimioterapia é a opção mais frequente. A escolha terapêutica varia de acordo com 

o tipo de tumor, grau de estadiamento e condições físicas do paciente (VASQUES 

REIS; CARVALHO, 2009). A introdução de cateteres de longa duração para 

administração de quimioterápicos é uma técnica que começou a ser utilizada na 

década de 70. (SILVA; CAMPOS, 2009). O acesso ao dispositivo é feito por meio de 

punção na pele sobre o port com agulha não cortante (agulha Huber) (VASQUES; 

REIS; CARVALHO, 2009). O CVC-TI é indicado para pacientes com fragilidade 

capilar, desnutrição, esclerose venosa ou alguma situação que necessite de um 

tratamento prolongado (PACHECO et al., 2014). Um dos principais problemas 

associados ao cuidado e tratamento do paciente oncológico é a manutenção de um 

bom acesso venoso, necessário para infusão de sangue e derivados, antibióticos, 

nutrição parenteral e principalmente antineoplásicos (SILVA; CAMPOS, 2009).  

Em relação a outros tipos de acesso venoso, o CVCTI apresenta as seguintes 

vantagens: o sistema é totalmente subcutâneo, reduzindo o risco de infecção, 

minimiza o risco de trombose, fácil punção, permite tratamento ambulatorial, é 

radiopaco, não interfere nas atividades diárias do paciente, é estético, preserva o 

sistema venoso periférico e diminui o sofrimento e estresse dos pacientes que 

muitas vezes são submetidos a repetidas punções venosas sem sucesso (SILVA; 

CAMPOS, 2009).  

Algumas complicações decorrem do seu uso, tais como infecção, obstrução, 

infiltração ou extravasamento, dentre outras. Alguns destes eventos podem ser 

tratados, mas nem sempre a remoção do dispositivo pode ser evitada (VASQUES; 

REIS; CARVALHO, 2009). 

Pacheco et al. (2014) ressalta que diante dos problemas potenciais, é 

indicado que estes dispositivos sejam manipulados por enfermeiros capacitados 
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para esta prática, cabendo a estes profissionais realizar avaliações periódicas das 

condições do cateter e da rede venosa, avaliando as necessidades de cada cliente. 

A manipulação do CVC-TI não é caracterizada como atividade privativa do 

enfermeiro pelo Conselho Federal de Enfermagem, no entanto, os artigos 17º e 18º 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem estabelecem que os cuidados 

de enfermagem privativos ao enfermeiro são aqueles de maior complexidade 

técnica, que exigem conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar 

decisões imediatas. Desta forma, torna-se possível inferir que a responsabilidade 

pela manipulação do CVC-TI deve ser restrita ao enfermeiro (BRUZI; MENDES, 

2011). 

 

OBJETIVO 

 

Destacar a assistência do enfermeiro no cuidado do cateter venoso central 

totalmente implantável em processo infeccioso em pacientes oncológicos na UTI. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo é uma revisão da literatura que buscou responder a seguinte 

questão norteadora: “O que vem sendo proposto na literatura sobre a atribuição do 

enfermeiro relacionado ao cuidado do cateter venoso central totalmente implantado 

com processo infeccioso em pacientes oncológicos na UTI?”. As buscas foram 

realizadas de dezembro de 2015 a outubro de 2016 nas bases eletrônicas indexados 

nos bancos de dados da Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde-

LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem online - MEDLINE, Base 

de Dados de Enfermagem BDENF e Scientific Electronic Library Online SCIELO.  

A análise dos artigos deu-se a partir da leitura crítica e detalhada, extraindo-

se os fatores mais relevantes que discorrem sobre manejo cateter venoso central 

totalmente implantado, infecção e pacientes oncológicos. A amostra foi composta 

por 19 estudos que responderam aos critérios de inclusão propostos nesta revisão, 

publicados no período de 2009 a 2015, sendo LILACS 02, MEDLINE 02, BDENF 03, 

SCIELO 5. Em relação ao tipo de estudo, 08 revisões de literatura, uma pesquisa 

descritiva, um estudo survey, um transversal qualitativo, um estudo de validação. Um 

relato de experiência. Segundo os temas retratados, quatro artigos analisados 
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referiram-se ao manejo do dispositivo, três às complicações inerentes ao uso, 

infecção, prevenção e tratamento, três sobre o conhecimento do enfermeiro em 

relação ao cateter e dois na categoria paciente oncológicos e quatro relacionadas a 

pacientes na UTI.  

Dentre os artigos analisados em relação ao enquadramento metodológico, 

verificou-se predominância dos estudos que empregam revisão de literatura; 

demonstra a necessidade dos enfermeiros sustentarem suas ações em bases 

conceituais, bem como, a busca por evidências. Os descritores utilizados na busca 

online foram: cateter totalmente implantável, cuidados de enfermagem, infecção, 

pacientes oncológicos, enfermagem em terapia intensiva. Optou-se pela localização 

de estudos publicados nos últimos 10 anos. Foram incluídos os artigos que 

abordavam o uso de cateter totalmente implantado, conhecimento do enfermeiro, 

pacientes oncológicos, infecção de cateter em inglês, português e não havendo 

restrição quanto ao delineamento metodológico do estudo. Foram excluídos os 

artigos que abordavam cuidados com cateter de Hickman, cateter de curta 

permanência ou cateter central de inserção periférica (CCIP) e aqueles que 

avaliavam o uso de cateter para outras finalidades, como neonatologia, cardiologia, 

hemodiálise. 

 

RESULTADO 

 

Câncer 

Câncer caracteriza-se pelo crescimento desordenado de células, o que leva à 

formação de um tecido anormal o tumor. Este conceito agrega um conjunto de 

doenças com localizações variadas, de diferentes tipos morfológicos, que têm em 

comum duas principais características biológicas: o crescimento celular 

descontrolado e a capacidade de estender-se para além do tecido em que se origina 

(SCHIMIGUEL et al., 2015; BRASIL, 2016). 

A formação do câncer pode ser causada por diversos fatores, dentre eles 

internos (herança genética), externos (exposição a agentes cancerígenos, hábitos 

alimentares, fatores ambientais, entre outros), ou por ambos. O processo de 

crescimento e expansão do câncer ocorre quando células sofrem o efeito de agentes 

cancerígenos que alteram seus genes; em um estágio de promoção, as células 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 519 

tornam-se cancerosas após o contínuo e longo contato com o agente cancerígeno 

(SCHIMIGUEL et al., 2015; BRASIL, 2016). 

O câncer, doença crônico-degenerativa, é responsável pela segunda causa 

de morte por doenças no Brasil e no mundo. Segundo dados divulgados pelo 

Instituto Nacional de Câncer (INCA) em 2011 e válidos para 2012, é estimada a 

ocorrência de 518.510 casos novos da doença (SOUZA et al., 2013). 

Infecção 

As infecções são frequentemente comuns e praticamente inevitáveis. 

Resultam de profunda mielo e imunossupressão, desencadeadas pelo regime de 

condicionamento associado a terapêutica imunossupressora para o controle da 

DECH (doença do enxerto contra o hospedeiro). Os locais de infecção mais comuns 

em pacientes oncológicos são: trato gastrointestinal, orofaringe, pulmões, pele e 

cateter (BONASSA; GATO, 2012). 

Agregado ao prévio distúrbio do sistema imunológico, esquemas de 

poliquimioterapia tem maior potencial de induzir neutropenia e, consequentemente, 

maior risco de infecção (SILVA; CAMPOS, 2009). 

A infecção é considerada uma complicação grave e preocupante relacionada 

ao CVC-LP (cateter venoso central longa permanência) na oncologia, pois os 

pacientes em tratamento antineoplásico tendem a apresentar imunossupressão, 

principalmente leucopenia, ficando extremamente suscetíveis a colonização por 

microorganismos oportunistas. Apesar do cateter totalmente implantado apresente 

menores taxas de infecção relacionadas ao seu uso, na literatura, a taxa dessa 

complicação varia de 10 a 45% nesses dispositivos, sendo relevante causa de 

morbidade e mortalidade, podendo ser outorgado às condições clínicas peculiares 

aos pacientes oncológicos, em especial o estado de constante imunossupressão, 

bem como deterioração global das condições clínicas (SOUZA et al., 2013). 

A infecção foi a complicação com maior prevalência na amostra com 225 

(5,3%) casos sobre o total de 4215 cateteres analisados. Sendo ela considerada a 

mais séria, devendo ser reconhecida precocemente por meio de rigorosa 

observação clínica, métodos diagnósticos rápidos, sensíveis e tratamento, sendo a 

quimioterapia suspensa até seu controle. Pacientes com neoplasias que produzem 

imunossupressão grave e prolongada, como leucemia, apresentaram maiores 

índices de infecção e outras complicações em relação a pacientes com outros tipos 

de neoplasia (SILVA; CAMPOS, 2009). 
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A complexidade mais frequente, relacionado ao uso de cateter é a infecção. 

Pode ocorrer ao longo do túnel subcutâneo onde o cateter está inserido, quanto na 

loja subcutânea, na qual o port está instalado. O risco de um paciente com infecção 

de foco de CVC TI, evoluir para um quadro de Sepse é bastante elevado devido à 

comunicação direta do cateter com a circulação central (MATIAS; BATISTA; LIMA, 

2014).  

A infecção em cateteres de longa permanência constitui complicação de 

grande morbimortalidade, com riscos e agravos adicionais em pacientes muitas 

vezes debilitados ou imunossuprimidos, como aqueles submetidos à quimioterapia 

(NEVES JUNIOR at al., 2010). 

Definir o tipo de infecção do cateter é a primeira etapa para a conduta 

terapêutica. As infecções são classificadas em: 1) infecção do óstio, caracteriza se 

pela hiperemia e/ou saída de secreção purulenta que se estende até 2cm do orifício 

por onde se exterioriza o cateter. 2) infecção do túnel ou da bolsa apresenta 

hiperemia e/ou saída de secreção por mais de 2cm do orifício do cateter; nos 

cateteres totalmente implantáveis, a hiperemia da loja do porto caracteriza a 

infecção da loja e 3) bacteremia relacionada ao cateter com presença de febre e/ou 

calafrios em pacientes com cateter venoso central sem outro foco infeccioso 

aparente (NEVES JUNIOR et al., 2010). 

As infecções associadas com o cateter têm origem multifatorial e complexa. 

As potenciais fontes de contaminação dos dispositivos intravasculares são: mãos 

dos profissionais, microflora da pele do doente, ponta do cateter contaminada 

durante a inserção, a colonização das conexões do cateter, fluidos contaminados e a 

via hematogénea. Outros aspectos patogénicos importantes a considerar são: o 

material de que é composto o dispositivo, e a virulência do microorganismo 

infectante (SILVA; OLIVEIRA; RAMOS, 2009).  

A não adesão dos profissionais às condutas de prevenção e controle associa-

se ao aumento infecção. Nessa concepção, pode se afirmar que a equipe de 

enfermagem tem destaque na prevenção de risco de infecção e promoção da 

segurança dos clientes, pela viabilidade de implementar medidas para romper a 

cadeia de transmissão dos microorganismos de forma endógena e exógena 

(SANHUDO; MOREIRA; CARVALHO, 2011).  

Dada sua importância, a infecção é um dos temas prioritários para pesquisa 

na enfermagem em oncologia na proposta da Oncology Nursing Society (ONS) na 
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agenda 2009-2013. Na linha de investigação Nursing – Sensitive Patient Outcomes 

do referido documento, a infecção é apontada como evento evitável, ressaltando a 

necessidade de estudos de avaliação de estratégias para a identificação e 

prevenção desse evento adverso relacionado ao tratamento (SANHUDO; MOREIRA; 

CARVALHO, 2011). 

A enfermagem atuante na oncologia tem como prioridade o controle de 

infecção, considerando que de infecção é um dos diagnósticos de enfermagem mais 

destacados nos clientes com câncer, em decorrência do processo de adoecimento, 

efeitos de drogas imunossupressoras e procedimentos invasivos terapêuticos ou 

diagnósticos que geram graus variados de imunossupressão (SANHUDO; 

MOREIRA; CARVALHO, 2011). 

Segundo Nanda (2011) a infecção é um dos principais fatores de risco para 

diagnóstico. O enfermeiro é o profissional que está presente a maior parte do tempo 

com o paciente, em razão disso compete-lhe um papel preponderante na vigilância 

da sua segurança, do CVC-TI e na avaliação da eficiência do seu funcionamento. 

Assim, determina-se ao enfermeiro que proporcione cuidados de qualidade ao 

paciente com CVC-TI, para assegurar o seu correto funcionamento e evitar 

possíveis complicações (SILVA; OLIVEIRA; RAMOS, 2009). 

Diante dos potenciais problemas, é recomendado que estes dispositivos 

sejam manipulados por enfermeiros capacitados para esta prática, cabendo a estes 

profissionais realizar avaliações periódicas das condições do cateter e da rede 

venosa, avaliando as necessidades de cada cliente. O manuseio do CVC-TI não é 

caracterizada como atividade privativa do enfermeiro pelo Conselho Federal de 

Enfermagem, no entanto, os artigos 17º e 18º do Código de Ética dos Profissionais 

de Enfermagem estabelecem que os cuidados de enfermagem privativos ao 

enfermeiro são aqueles de maior complexidade técnica, que exigem conhecimentos 

científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Desta forma, 

torna-se possível inferir que a responsabilidade pela manipulação do CVC-TI deve 

ser restrita ao enfermeiro (PACHECO et al., 2014). 

Todos os enfermeiros estão habilitados legalmente para exercer sua função, 

independente da especialidade ou setor que se encontrem, e ainda, com o artigo 2º 

do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o qual descreve a 

obrigatoriedade do profissional aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos 

que dão estruturação p. 
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CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro é responsável direto pelo manuseio do cateter venoso central 

totalmente implantável, é imprescindível além de ser de fundamental importância, 

cabendo a ele executar corretamente a técnica de manuseio desses dispositivos, 

visando assegurar a qualidade da assistência para a continuidade do tratamento, 

aumentando, com isso, o tempo de permanência, evitando obstrução, 

extravasamento, reduzindo as complicações e riscos de infecções. 

 

Palavras-chave: Cateter Venoso Central Totalmente Implantado; Manejo; Infecção; 

Oncologia; UTI. 
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O ESTRESSE DO ENFERMEIRO NO AMBIENTE HOSPIT\ALAR 
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Email: silviaaandreag@gmail.com.br 
 

INTRODUÇÃO 

 

O estresse é uma reação física e psicológica a estímulos externos e internos 

presentes no cotidiano de uma pessoa. É uma reação à sobrecarga na rotina de 

determinada atividade, contato pessoal, padrão psicológico ou a somatória de todos 

os fatores (BATISTA; BIANCHI, 2006). 

O estresse pode ser causado pela ansiedade ou depressão; pessoas que são 

predispostas a esses padrões psicológicos têm mais dificuldades em enfrentar 

mudanças em suas rotinas, hábitos, estilo de vida e o excesso de cobrança interna e 

externa de atividades diárias (AQUINO, 2006). São fatores estressores o desprezo 

amoroso, dor, mágoa, luz forte, som alto, dívidas ou problemas financeiros, estilo de 

vida, idade, calor, insônia, conflitos pessoais e decepção (FERREIRA, 2010). Os 

fatores do estresse podem ser traumáticos, cotidianos e crônicos (MENZANI, 2006). 

O estresse traumático caracteriza-se por episódios específicos que deixam 

marcas profundas e passam da capacidade de adaptação do indivíduo 

(GRAZZIANO, 2008). Já o estresse cotidiano caracteriza-se por acontecimentos 

desgastantes do dia-a-dia, interfere em nosso bem-estar (OHARA, 2009). Os 

exemplos são aborrecimentos por falta de dinheiro, aumento dos preços e cuidados 

com os deveres domésticos (FORMIGA; GERMANO, 2006). O estresse crônico é 

definido como situações por longo período e refletem em experiências repetidas, o 

excesso de trabalho ou o desemprego (FERREIRA, 2010). Ficam mais suscetíveis a 

tipos de estresse as pessoas com vulnerabilidade emocional e dificuldades em 

adaptação aos fatos ocorridos, ou até mesmo pessoas com dificuldades em 

modificar os fatos que a levam ao estresse (BATISTA; BIANCHI, 2006). 

O estresse ocupacional, com o qual se defronta o trabalhador moderno, se 

destaca como de especial importância, principalmente em profissões com muitas 

rotinas, por exemplo, a enfermagem (VEIGA; FERNANDES; SADIGURSKY, 2009). 

Ocorre geralmente pela falta de instrumentos sistematizados de trabalho. 

No âmbito hospitalar está o enfermeiro assumindo a responsabilidade pela 

direção do serviço de enfermagem ao assistir o cliente, planejar, avaliar a 
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assistência da enfermagem prestada e gerenciar os recursos humanos sob sua 

responsabilidade (CORONETTI et al., 2006).  

Este trabalho é uma revisão da literatura brasileira com o intuito de compilar 

conhecimentos sobre o estresse do enfermeiro no ambiente hospitalar, uma forma 

de mostrar as dificuldades que o enfermeiro encontra em seu ambiente de trabalho 

cotidiano. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar as publicações nacionais, sobre o estresse do enfermeiro no 

ambiente hospitalar.  

Quantificar, analisar e descrever as publicações sobre o estresse do 

enfermeiro no ambiente hospitalar. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica nacional, que consiste 

em identificar as publicações, nos bancos de dados, sobre o conteúdo necessário 

para o desenvolvimento deste trabalho em mostrar o estresse do enfermeiro no 

ambiente hospitalar (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

A coleta de dados foi realizada durante os meses de março e abril de 2016, 

nas bases de dados indexados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências e Saúde (LILACS), índice bibliográfico de literatura relativa às ciências da 

saúde publicadas a partir de 1982, possuindo mais de 600.000 registros; Banco de 

Teses da Universidade de São Paulo (BT USP), biblioteca digital que disponibiliza 

teses e dissertações defendidas na USP; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) site que 

reúne informações em ciências da saúde conduzida pela BIREME/OPAS/OMS; 

portal Minerva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, página digital com 

sistema de documentação da UFRJ. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Serão apresentados a seguir o quantitativo da produção científica sobre o 

tema e a descrição das categorias criadas. 
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Nessa fase de levantamento das publicações obtidas a tabela abaixo informa 

os números encontrados em cada banco de dados, com 55 publicações excluindo as 

repetições. Observa-se como é limitado às informações sobre o tema proposto. 

Bases de Dados Artigos Encontrados Artigos Pertinentes 

LILACS                       33                                      02 

MINERVA              07                                          02 

BT USP                        07                                          06 

BVS                         08                                          02 

Totais encontrados - 55 

Total utilizado - 12 

A seguir os materiais coletados nos bancos de dados, os artigos pertinentes 

encontrados aparecem na tabela abaixo separados por cada tema, proposto para 

apresentação aos ambientes hospitalares. 

Ambientes Hospitalares           Artigos Encontrados 

Unidade de Terapia Intensiva            08 

Pronto Socorro                                 02 

Centro Cirúrgico                                 02 

A se focar o ambiente hospitalar, toda instituição de saúde deve estar 

estruturada para atingir seus objetivos, utilizando as divisões de trabalho e suas 

responsabilidades (MENZANI; BIANCHI, 2009). Esta divisão permitirá que cada 

funcionário realize plenamente suas atividades do dia-a-dia (MENZANI, 2006). 

Ao observar o enfermeiro, nota-se que é o elemento de ligação entre as 

diversas funções e setores de uma instituição (GRAZZIANO, 2008). 

Os profissionais enfermeiros hoje em dia recebem uma educação 

especializada na qual pretendem atuar, unidade semi-intensiva, neonatal, pronto 

atendimento, educação continuada, auditoria, administração dentre tantas outras 

especializações e com este avanço na enfermagem, surgiram alguns títulos que 

tentam especificar tanto as funções como a preparação educacional dos enfermeiros 

(BOZZA et al., 2008).  Dois destes títulos são os de enfermeiro praticante e de 

especialista de enfermagem clínica. 

Os enfermeiros práticos são em sua maior parte preparados como 

generalistas, pediátrico, geriátrico (FOGAÇA et al., 2010). Eles definem seu papel 

em termos da provisão direta de uma ampla gama de serviços a pacientes e seus 

familiares (BATISTA; BIANCHI, 2006). Seu foco está na provisão do cuidado direto 
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de seu cliente em ambiente que promova um grau significativo de autonomia e 

colaboração com outros profissionais de saúde; eles trabalham em ambientes tanto 

de atendimentos críticos como não críticos (SOUZA; SOARES, 2006). 

Os especialistas em enfermagem clínica, por outro lado são preparados como 

especialistas que tem sua prática numa área circunscrita de atendimento, por 

exemplo, especialista em Enfermagem Clínica Cardiovascular, em Enfermagem 

Clínica e Oncologia (OHARA, 2009). Definem seu papel como tendo quatro 

componentes principais: prática clínica, educação, consultoria e pesquisa. Os 

estudos mostraram que na realidade o foco está frequentemente nos papéis de 

educação, e consultoria: educação e aconselhamento de pacientes e familiares e 

educação, aconselhamento e consultoria à equipe de Enfermagem, embora possa 

praticar em diversos contextos, mais comumente a prática dá-se no contexto 

hospitalar de atendimento a casos agudos (BOZZA et al., 2008). 

No ambiente hospitalar o enfermeiro assume três papéis. Estes podem ser 

definidos como o papel de assistência, de liderança e o de pesquisa (FERREIRA, 

2010; AQUINO, 2006). O desempenho de cada um desses papéis visa atender às 

necessidades assistenciais e de cuidados à saúde imediata e futura dos pacientes 

que recebem o cuidado de Enfermagem (SOUZA; SOARES, 2006). 

Seguindo esta direção, o sistema de cuidados em saúde afirma-se como uma 

disposição no relacionamento e caracteriza-se como uma unidade complexa que 

liga, transforma, mantém acontecimentos e componentes (CORONETTI et al., 2006). 

Pensar em uma unidade hospitalar enquanto unidade de um sistema de cuidados é 

apontar para a organização deste sistema, levando em consideração aspectos como 

a autonomia, a individualidade, relações e as atitudes, considerados fundamentais a 

todos os enfermeiros nos diferentes espaços da saúde. Tratamento imediato e 

provisório dado nos casos de acidentes ou em enfermarias imprevistas, geralmente 

é prestado no local do acidente, até que se possa remover o paciente aos cuidados 

de um médico para seu tratamento específico e definitivo (FOGAÇA et al., 2010). 

Os primeiros socorros devem ser prestados agilidade e rapidez, sem 

precipitação com toda firmeza e segurança, mantendo-se a calma a fim de se evitar 

o pânico entre todas as pessoas presentes (GRAZZIANO, 2008). A ação de quem 

presta o primeiro atendimento, tomando providências para que o acidente não 

origine outros e afaste perigos que poderiam complicar a situação (VEIGA; 

FERNANDES; SADIGURSKY, 2009).  
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Unidade de terapia intensiva área completamente dotada de sistema de 

monitorizarão contínua que atende pacientes em estados graves ou com 

descompensarão de um, mas sistemas orgânicos e que com um atendimento 

intensivo tenham a capacidade de sua recuperação (FERREIRA, 2010). A unidade 

de terapia intensiva surgiu através da necessidade em oferecer um suporte maior 

para pacientes graves, um ambiente reservado e único no ambiente hospitalar que 

ofertem monitoramento e vigilância 24 horas para seus pacientes (FORMIGA; 

GERMANO, 2006). Existem diversas doenças que podem levar um paciente para 

unidade de terapia intensiva direto para o centro cirúrgico lugar especial dentro do 

hospital, convenientemente preparado seguindo um conjunto de requisitos que o 

tornam apto à pratica da cirurgia (MENZANI, 2006).  

O centro cirúrgico é um setor do hospital onde se realizam intervenções 

cirúrgicas, visando atender a resolução de intercorrências cirúrgicas, por meio de 

uma equipe integrada, são realizadas técnicas estéreis para garantir a segurança do 

cliente quanto ao controle de infecção, ambiente que integra a um hospital, o centro 

cirúrgico requer suporte adequado técnico-administrativo no que concerne a 

equipamentos, normas, rotinas, recursos operacionais e humanos, que promovam a 

prevenção e controle dos riscos e projetam ética legalmente as equipes 

multidisciplinares e a própria instituição (BATISTA; BIANCHI, 2006). 

Diante da complexidade identificada em cada uma das atuações do 

enfermeiro no ambiente hospitalar, agregada à tentativa de análise reflexiva da 

influência, de cada atuação, na saúde deste profissional, percebe-se que ele 

representa uma população de risco para o estresse ocupacional, principalmente 

porque é um agente que deve estar saudável, cuidando de gente que, no momento, 

está não saudável e às vezes com risco de morte. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com a leitura das 12 publicações identificadas na revisão bibliográfica sobre o 

estresse do enfermeiro no ambiente hospitalar, fica claro a dificuldade de cada 

profissional expor seus receios associados aos aspectos laborais, no âmbito 

hospitalar, por medo de serem julgados ou ignorados, quer sejam atuantes em 

unidade de terapia intensiva, pronto socorro ou centro cirúrgico.  
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As informações acerca do estresse ocupacional, relacionado ao cargo 

desempenhado, tempo no cargo e apoio social, podem ser utilizadas na busca por 

ações proativas com o intuito de minimizar o estresse no trabalho e o impacto sobre 

a saúde do trabalhador. As indicações de fatores de risco à saúde dos trabalhadores 

de enfermagem e podem servir como base teórica para a busca de atitudes 

preventivas.  

A organização da instituição hospitalar é responsável pelas pressões 

exercidas sobre os profissionais de saúde, pois há referência que os problemas 

existentes nas instituições são mais comportamentais do que técnicos.  

O ambiente físico e o tempo mínimo para a realização da assistência de 

enfermagem apresentam-se como determinantes na carga de trabalho do 

enfermeiro. O trabalho quando realizado, em condições insalubres e inseguras, tem 

influência direta sobre o bem-estar físico e psíquico do indivíduo.  

A falta de equipamentos e materiais nos setores de grande rotatividade como 

o pronto socorro, por exemplo, causa grande estresse neste profissional que acaba 

trabalhando insatisfeito. 

Creio que há um grande caminho a ser percorrido até a excelência de um 

ótimo atendimento por parte da enfermagem, com conhecimentos científicos, 

materiais necessários, companheirismo com seus colegas de trabalho para atingir a 

um único objetivo atender o paciente com dignidade. 

 

Palavras-chave: Estresse; Enfermagem; Ambiente Hospitalar. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NOS 
CUIDADOS AO PACIENTE VÍTIMA DE TRAUMA RAQUIMEDULAR 

 
Darlene Rangel Ignácio Silva; Isaac Rosa Marques. 

 

Email: darleran@hotmail.com 

INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um local de grande especialização e 

tecnologia, identificado como espaço laboral destinado a diversos profissionais de 

saúde, principalmente médicos e enfermeiros, possuidores de grande conhecimento 

científico, habilidades e destreza para a realização de procedimentos. Nesse 

sentido, subentende-se que, os profissionais que atuam nessas unidades, 

necessitam de muito preparo, pois invariavelmente, podem se defrontar com 

situações cujas decisões definem o limite entre a vida ou a morte das pessoas 

(BRASIL, 2005). 

O paciente crítico é aquele indivíduo que se encontra em situação grave de 

saúde, apresentando comprometimento de um ou mais sistemas e consequente 

perda de autor-regulação, necessitando assim de substituição artificial das funções 

orgânicas (ANVISA, 2006). 

De acordo com Brasil (2005), os profissionais que atuam nessas unidades, 

necessitam de muito preparo, pois invariavelmente, podem se defrontar com 

situações cujas decisões definem o limite entre a vida ou a morte das pessoas. 

O Trauma Raquimedular (TRM) é uma lesão traumática da medula espinhal 

que pode variar de leve concussão com rápida e completa recuperação da contusão, 

ou laceração, fratura vertebral com ou sem compressão medular que pode acarretar 

no indivíduo paralisia abaixo do nível da lesão que pode ser temporária ou 

permanente. Desse modo, as complicações ou seqüelas podem ser desde atrofia 

músculo-esquelética, e/ou redução da capacidade respiratória e circulatória, essas 

complicações podem impactar na qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo 

TRM (LIMA, 2011).  

De acordo com o Ministério da Saúde (2012) a lesão da medula espinal é um 

dos mais graves acometimentos que pode afetar o ser humano e com enorme 

repercussão física, psíquica e social. 

No Brasil 130 mil indivíduos são portadores de lesão medular, com aumento 

anual da incidência decorrente de acidentes automobilísticos e da violência urbana, 
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sendo imprescindível para a reabilitação a intervenção fisioterapêutica precoce 

(SISCÃO, 2007). 

O TRM é um trauma de elevada gravidade a qual acarreta complicações 

devastadoras. Possui alta morbidade e mortalidade com incidência anual de 

aproximadamente 40 casos por milhão nos Estados Unidos, representando em torno 

de 12 mil novos casos por anos. A maioria dos pacientes acometidos é do gênero 

masculino e a idade média atingida é em torno de 40 anos (CAMPOS et al., 2008). 

Para Souza Neto et al. (2014), o trauma é o principal fator de causa do TRM e 

ocorre em cerca de 20% dos casos, com a interrupção do desenvolvimento 

fisiológico da medula espinhal o individuo pode apresentar déficit motor, sensitivo e 

autonômico abaixo do nível da lesão, onde o quadro depende do nível da lesão e da 

sua gravidade, podendo ser parcial ou total.  

As lesões quando acometerem a coluna vertebral e/ou medula espinhal são 

consideradas um TRM. Tais lesões podem ser desde uma concussão transitória até 

uma transecção completa da medula desencadeando possivelmente uma alteração 

sensorial e motora no nível abaixo da lesão. A maioria desses traumas é causada 

por acidentes automobilísticos, queda de nível, traumas ao mergulhar e ferimentos 

por arma de fogo (SANTOS, 2007). 

O trauma ocorre em três fases temporais: pré-evento, evento e pós-evento. E 

ainda pode ser classificado como trauma intencional e trauma não-intencional, de 

acordo com a intenção do mesmo (NAEMT, 2007). 

O atendimento às vítimas de trauma requer dos profissionais que o executam 

conhecimento, experiência e habilidade para que haja sucesso no atendimento 

independente do tipo de acidente. Uma avaliação rigorosa da vítima por parte do 

profissional que deverá prestar os cuidados necessários para com a vítima pode 

impactar diretamente na sobrevida desse paciente, principalmente nos casos de 

fraturas e/ou TRM (LIMA, 2011). 

A vítima acometida por TRM que desenvolve lesão medular pode ter diversas 

complicações em decorrência do trauma, dentre eles, alterações neurológicas, 

intervenções cirúrgicas que acarretarão internação hospitalar, diminuição da 

mobilidade física, afastamento da vítima de suas atividades cotidianas, incapacidade 

física com consequente impacto psicológico e/ou morte (CAVALCANTE; MIRANDA, 

2014). 
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Justificativa 

 

O enfermeiro da UTI em seu cotidiano lida com diversos recursos, materiais, 

tecnológicos e humanos com intuito de atender os pacientes gravemente 

enfermeiros com segurança e qualidade. Desse modo deve haver por parte da 

equipe de enfermagem e multiprofissional entrosamento, bom relacionamento 

interpessoal, treinamento, capacitação, atualização e principalmente trabalho em 

equipe. Os cuidados de enfermagem as vítimas de TRM devem ser sistematizados 

de modo a atender as necessidades desses pacientes e, dentro de cada situação, 

os mesmos devem ser estimulados e/ou direcionados para o autocuidado mediante 

a recuperação dos mesmos. 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo geral 

Abordar e discorrer sobre a importância do enfermeiro no planejamento e na 

implementação dos cuidados de enfermagem à vítima de TRM na UTI. 

Objetivo específico 

Sistematizar as ações de enfermagem nos cuidados com pacientes vítimas de 

TRM na UTI minimizando as consequências do trauma. 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão de literatura acerca do 

papel do enfermeiro de Unidade de Terapia Intensiva nos cuidados a vítima de TRM. 

Fonte dos Dados e Composição da Amostra. 

Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada nas bases de dados: LILACS (Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SCIELO (Scientific 

Electronic Library Online). 

Foram selecionados artigos, material de congresso, teses e livros publicados 

nos últimos 10 anos na língua portuguesa entre 2005 e 2015. Foram utilizadas 42 

referências para a confecção desta pesquisa. 
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Critérios de Inclusão 

Referências disponibilizadas nos últimos 10 anos compreendendo 2005 a 

2015 descritos no idioma português e na sua íntegra. 

Análise dos dados 

Foram adotados os seguintes procedimentos para levantamento bibliográfico 

e análise da documentação. Após a seleção dos artigos científicos, foi realizada a 

leitura na íntegra e os dados foram organizados e analisados de forma descritiva. 

 

RESULTADO 

 

As UTIs são unidades consideradas de alto custo, devido a sua complexidade 

geral, pacientes, recursos tecnológicos, diferentes profissionais capacitados e a 

disposição de espaço físico adequado que possibilite o atendimento variado e 

qualificados de diversos pacientes graves com segurança e qualidade (NOGUEIRA 

et al., 2012).  

De acordo com Camelo (2012), ao prestar o cuidado de enfermagem a 

pacientes de alta complexidade, como é o caso nas UTIs, o enfermeiro se envolve, 

se realiza, aprende a exercitar seu compromisso, favorecendo estreita relação com o 

paciente e, consequentemente, contribuindo para assistência de qualidade. 

 

Trauma Raquimedular 

Segundo Murta (2009), o TRM ocorre devido a uma flexão súbita durante a 

hiperextensão ou rotação da coluna, geralmente devido ao acidente automobilístico, 

podendo resultar em contusão, distensão, dilatação ou esmagamento da coluna e 

desalinhamento do canal vertical. 

De acordo com Campos et al. (2008), o TRM compreende as lesões dos 

componentes da coluna vertebral em quaisquer porções: óssea, ligamentar, 

medular, discal, vascular ou radicular. 

Dentre as diversas causas do TRM destacam-se os acidentes 

automobilísticos que são responsáveis por 42,1% dos casos, seguidos de quedas 

(26,7%), atos de violência (15,1%) e atividades esportivas (7,6%). A consequência 

mais comum do TRM com lesão espinhal é a tetraplegia incompleta (30,1%), 

seguido de paraplegia completa (25,6%), tetraplegia completa (20.4%) e paraplegia 
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incompleta (18,5%). Lesões por fraturas na coluna representam 3 a 6% de todos os 

traumas. Fraturas na coluna torácica e lombar são mais comuns que na coluna 

cervical após trauma espinhal; os danos cervicais são mais comuns após trauma na 

cabeça e pescoço (LOOBY; FLANDERS, 2011).   

No ano de 2007 no Brasil observou-se que as causas de mortes externas 

causadas por acidente de transito ou quedas foram as responsáveis por mais de 131 

mil casos de óbitos no país, percentual este equivalente a um total de 12,5 % do 

total de mortes na população neste período. Os acidentes de transito foram a 

terceira causa de morte no país entre o sexo masculino com idade entre 15 a 59 

anos, sendo responsável por mais de 420 mil internações hospitalares (BRASIL, 

2010). 

De acordo com Ministério da Saúde – Brasil (2013), o TRM ocasiona impacto 

psico, sócio e econômico na vida do individuo, por isso, entende-se a importância do 

apoio familiar, assim como do acompanhamento por equipe multidisciplinar 

composta de cirurgiões, neurologistas, ortopedistas, psicólogos, fisioterapeutas e 

terapeutas ocupacionais. 

Segundo Smeltzer e Bare (2005), o dano à medula espinhal varia de uma 

concussão transitória, da qual o paciente recupera-se completamente (contusão, 

laceração e compressão da substância da medula) até uma transecção completa da 

mesma, tornando o paciente paralisado abaixo do nível da lesão traumática. 

Os estudos de Custódio et al. (2009) e de Ares e Cristante (2007) 

recomendam que, após o TRM o processo de reabilitação deve iniciar logo em 

seguida ao controle da lesão medular e quanto mais precoce for o atendimento, 

melhor o impacto do processo no que tange as formas de enfrentamento e alcance 

de soluções apropriadas para cada indivíduo. 

 

Cuidados de enfermagem na UTI a vítima de trauma raquimedular 

Dentre os diversos profissionais do ambiente hospitalar, o trabalho do 

enfermeiro é parte essencial nessa estrutura organizacional. No ambiente de UTI, o 

enfermeiro atua tanto com a implementação dos cuidados aos pacientes graves 

como no gerenciamento de todos os recursos da unidade, seja na disposição, no 

manejo, funcionamento e no treinamento da equipe de enfermagem e no contato 

com todas as áreas assistenciais e de apoio para o melhor funcionamento da rotina 

visando o cuidado seguro de todos os pacientes da UTI (CAMELO, 2012). 
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É fundamental que haja uma avaliação rigorosa do paciente vítima de TRM, 

pois, essa se faz necessária para o planejamento dos cuidados a serem 

implementados com enfoque nos principais diagnósticos de enfermagem e riscos a 

serem trabalhados e/ou complicações a serem evitadas ou minimizadas (MORTON; 

FONTAINE, 2011). 

Para tal, o enfermeiro tem fundamental importância nesse processo, 

reconhecendo, intervindo e direcionando ações para que a vítima do TRM receba a 

assistência adequada para recuperar ou restabelecer sua condição de saúde inicial, 

e se possível livre de sequelas ou complicações evitáveis de modo a não impactar 

na sua qualidade de vida (ALCÂNTARA; MARQUES, 2009). 

O enfermeiro no seu cotidiano de trabalho, junto aos técnicos e auxiliares de 

enfermagem é o profissional melhor preparado técnica e cientificamente para a 

implementação dos cuidados mais minuciosos aos pacientes, principalmente em 

uma UE, pois, sendo o líder imediato desse grupo de profissionais, é o enfermeiro 

quem planeja, desenvolve, coordena, executa e avalia a prestação do cuidado de 

modo a gerenciar a unidade, mediando conflitos, dimensionando pessoas e 

coordenando ações dentro de um grupo e/ou processos de trabalho dentro da 

equipe multidisciplinar (ROSSI; LIMA, 2005). 

O monitoramento neurológico é realizado através da observação de diversos 

parâmetros, dentre eles: avaliação do nível de consciência, a qual caracteriza 

grandemente a evolução do quadro clinico do paciente; avaliação da função motora; 

exame das pupilas e o nível de sedação (ALCÂNTARA; MARQUES, 2009).   

Após o a implementação da assistência de enfermagem a vítima de TRM, o 

enfoque na prevenção de complicações do TRM é fundamental para minimizar as 

sequelas, diminuir o tempo de hospitalização, melhorar a autoconfiança, a 

credibilidade e a adesão ao tratamento, uma vez que pessoas vítimas de TRM, 

passam por um longo processo de reabilitação que é difícil para todos os envolvidos 

e requer ajustes e adaptações no cotidiano dos pacientes para que se tornem 

produtivos (SOUZA et al., 2013). 

 

CONCLUSÃO 

 

A assistência ao portador de vítima de TRM requer dos profissionais a 

implementação de ações as quais devem ser sistematizadas desde a abordagem 
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inicial à vítima de TRM e continua até a sua reintegração social. Para tal, se faz 

necessário o envolvimento de toda equipe multiprofissional permitindo assim a 

recuperação deste paciente em todos os aspectos de modo a prevenir e/ou 

minimizar as complicações ou sequelas decorrentes do TRM. Nesse contexto, o 

enfermeiro deve reunir conhecimento, habilidade e atitude para lhe implementar, 

avaliar e desenvolver essas competências necessárias como preparo técnico, 

equilíbrio emocional e coordenação das ações devem ser sistematizados e, de 

preferência associados ou guiados por protocolos clínicos de modo a facilitar com 

que todo o processo de trabalho seja executado em tempo hábil, segurança visando 

a recuperação e bem estar das vítimas de TRM possibilitando evitar e/ou minimizar 

as complicações decorrentes das lesões. O cuidado de enfermagem a vítima de 

TRM precisa ser uniforme, sistematizado, e necessita de uma série de recursos os 

quais se interligam propiciando um atendimento, seguro e qualificado a vítima, 

desde a chegada da mesma pela emergência, durante o diagnóstico e na UTI, onde 

o processo de trabalho verá ser organizado, humanizado e seguro de modo a 

atender todas as necessidades do cliente já pensando na reabilitação do mesmo. 

 

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Trauma Raquimedular; Unidade de 

Terapia Intensiva. 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA CETOACIDOSE DIABÉTICA NA UNIDADE DE 
EMERGÊNCIA 

 
Cátia Cilene Brito; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovaciv. 

 
Email: catiacilenebrito@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A cetoacidose diabética (CAD) é uma condição aguda e grave do diabetes 

mellitus (DM) definida por hiperglicemia, acidose metabólica e cetose, decorrente da 

deficiência profunda de insulina (BARONE et al., 2007). 

Segundo Brunner e Suddarth (2010), “a cetoacidose diabética ocorre quando 

a quantidade de insulina é insuficiente para transportar a glicose no interior das 

células, aumentando a produção e liberação de glicose pelo fígado 

(gliconeogênese), levando a hiperglicemia. O rim em uma tentativa de eliminar o 

excesso de glicose usa seu mecanismo excretando eletrólitos simultaneamente com 

a glicose. Essa diurese é caracterizada por micção excessiva (poliúria), levando o 

indivíduo à desidratação. Outro efeito da carência de insulina é a degradação dos 

lipídeos em ácidos graxos e glicerol, estes por sua vez são convertidos em corpos 

cetônicos pelo fígado. Devido à falta de insulina, esses ácidos acumulam-se na 

circulação levando a acidose metabólica”. 

A CAD tem como característica os sinais e sintomas que ocorrem de forma 

abrupta, diagnosticada nas unidades de urgência e emergência, necessitando de 

tratamento rápido e eficaz.  É uma complicação séria principalmente do Diabete 

Mellitus (DM) tipo 1, porém eventualmente pode ocorrer no diabetes mellitus tipo 2.  

A manifestação clinica é caracterizado por polidipsia, polifagia, poliúria, perda de 

peso, fraqueza, pele e mucosa desidratadas, diminuição do turgor cutâneo, olhos 

encovados, rubor facial, visão turva, náuseas, vômito, dor abdominal, sonolência, 

desorientação, letargia, hálito cetônico, hipotensão, hiperventilação, alteração do 

nível de consciência e graus variados de desidratação, que podem chegar à 

hipovolêmia acentuada e choque circulatório (MAITRA apud ROBBINS; COTRAN, 

2010). 

Considerando a gravidade dessa patologia, o enfermeiro da unidade de 

emergência deverá estar capacitado para estabelecer prioridades e intervir com 

agilidade e habilidade, de forma consciente e segura estabelecendo interação com o 
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paciente (BAGGIO et al., 2008). Reconhecer os sinais e sintomas da cetoacidose 

diabética é uma condição fundamental para iniciar as intervenções de enfermagem 

(GROSSI, 2006). A cetoacidose diabética é uma condição grave com alto índice de 

mortalidade, tendo em seu tratamento clinico a correção dos distúrbios metabólicos 

(BRASIL, 2006). 

O DM é uma importante patologia de grande preocupação mundial, tendo 

como uma das principais emergências hiperglicêmicas a cetoacidose diabética. 

Considerando a gravidade dessa condição, pretende-se por meio deste artigo 

através da revisão bibliográfica descrever a importância da equipe de enfermagem 

frente a cetoacidose diabética na unidade de emergência. A equipe de enfermagem 

deve estar comprometida com a saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 

coletividade. Ela deve atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais 

(OLIVEIRA, 2010). 

Ainda em Oliveira (2010) observamos que alguns estudos já apresentaram 

intervenções de enfermagem eficazes ao problema, mas não se mostraram efetivos, 

pois uma vez solucionado o episódio agudo da cetoacidose diabética é necessário 

recuperar o estado geral do paciente. Nesse sentido faz-se necessário a atuação de 

uma equipe multiprofissional, para o planejamento de cuidados corporais e dietéticos 

adequados, no sentido de fazê-lo recuperar o peso corporal mantendo a 

normoglicemia, denunciando um modelo mecanicista do cuidado. 

Nesse contexto, sendo a CAD uma emergência clínica e complexa que 

ameaça a vida, cuja condição máxima se reflete no coma e na morte, é fundamental 

que a intervenção seja imediata e devidamente embasada em conhecimento técnico 

científico. Dessa forma, a atuação efetiva da equipe multiprofissional, entre eles o 

enfermeiro é imprescindível, a fim de obter um tratamento adequado, haja vista, que 

o enfermeiro é quem permanece maior tempo com o paciente, guia as ações 

assistenciais, de ensino e de pesquisa, tendo a possibilidade de desenvolver um 

plano de assistência sistematizado preocupando com a necessidade de ações 

humanizadas de autocuidado do indivíduo, e o oferecimento e controle, numa base 

contínua para sustentar a vida e a saúde (FEDERLE, 2011). 
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OBJETIVO 

 

Descrever a importância da equipe de enfermagem frente à cetoacidose 

diabética na unidade de emergência, destacando o que é Cetoacidose Diabética, 

seu tratamento e a atuação da equipe de enfermagem diante da cetoacidose 

diabética, demonstrando que é fundamental o conhecimento da equipe de 

enfermagem na assistência ao paciente com cetoacidose diabética, visando à 

prevenção de complicações. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliografia de caráter qualitativo, entre 

julho e outubro de 2016, realizado com material publicado em artigos científicos em 

português entre 2006 a 2016. Para tanto utilizou-se banco de dados na Internet em 

Sites Científicos como Scientific Eletronic Library (SCIELO), Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências de Saúde 

(LILACS). Foram encontrados 17 artigos e utilizados 8 artigos. Foram excluídos da 

pesquisa artigos em inglês e que não responderam ao objetivo da pesquisa.  

Descritores: “cetoacidose diabética, emergência”; ‘’cetoacidose diabética, 

enfermagem”; “cetoacidose, cuidados”. 

 

RESULTADO 

 

Os eventos agudos complicadores da Diabetes, tais como as hiperglicemias, 

condicionam um importante problema de saúde pública nas unidades de 

atendimento de emergência, tanto em nosso meio como no âmbito mundial 

(BRASIL, 2006). 

Do ponto de vista epidemiológico, a cetoacidose diabética tem sido observada 

de maneira crescente. Entretanto, a taxa de mortalidade relacionada a tais 

manifestações agudas diabéticas tem sofrido decréscimo, e quando há óbitos, os 

mesmos tendem a ser associados às infecções generalizadas graves. 

Segundo o protocolo de assistência medico hospitalar do Hospital Infantil 

Menino Jesus a cetoacidose diabética caracteriza-se clinicamente por desidratação, 

respiração acidótica e alteração do sensório; e laboratorialmente por: 
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- Hiperglicemia (glicemia > 250 mg/dl); 

- Acidose metabólica (pH< 7,3 ou bicarbonato sérico < 15 mEq/l); 

- Cetonemia (cetonas totais > 3 mmol/l) e cetonúria. 

Alguns pacientes podem estar em cetoacidose e ter uma glicemia normal 

caso tenham usado insulina pouco tempo antes de virem para a Unidade de 

Emergência. Outros podem ter glicemia > 250 mg/dl e não estarem em cetoacidose 

caso não preencham os demais requisitos para o seu diagnóstico (BARCELLOS, 

2011). 

Os fatores que habitualmente precipitam um episódio de cetoacidose 

diabética são: 

- Sub-Insulinização por omissão, redução da dose ou má administração da 

insulina (mais comum em adolescentes); 

- Processos infecciosos (mais comum em pré-púberes); 

- Transgressão alimentar; 

- Problemas psicológicos, econômicos e sociais; 

- Vômitos repetidos; 

- Estresse cirúrgico; 

- Gravidez; 

- Síndrome de Münchausen. 

Para Brasil, 2006, o enfermeiro ao receber este paciente na unidade de 

emergência, deve proceder com uma abordagem diagnóstica, realizando a 

anamnese, sendo importante investigar questões tais como: 

- Idade; 

- Peso anterior, desidratação; 

- Progressão dos sintomas; 

- No paciente com diagnóstico prévio de Diabetes, perguntar: 

- Data do diagnóstico: pacientes com diagnóstico recente não tem um bom 

conhecimento sobre a doença, enquanto os com muitos anos de diabetes podem ter 

outras complicações associadas; 

- Provável motivo para a descompensação: transgressão alimentar, infecção, 

omissão da insulina, etc; 

- Conduta tomada em casa para tentar reverter a cetoacidose; 

- Regime atual de insulinoterapia: nome da insulina (NPH, Regular, Humalog, 

Lispro, Lantus), doses, locais de aplicação, conservação, prazo de validade, etc. É 
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fundamental perguntar sempre sobre o último horário e dose de insulina 

administrada antes de vir para a Unidade de Emergência; 

- Método de monitoração domiciliar da glicose (glicemia, glicosúria) e seus 

resultados mais recentes; 

- Resultados de últimos exames laboratoriais: hemoglobina glicosilada, 

frutosamina, função renal e função tireoidiana; 

- Presença de alguma outra comorbidade: retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

doença celíaca, tireoidopatia, etc; 

- Hospitalizações prévias devido ao diabetes: quantas vezes, por que razões, 

necessidade de UTI, data e motivo do último internamento; 

- Nome do endocrinologista que o acompanha e quando foi realizada a última 

consulta. 

- No paciente sem diagnóstico prévio de Diabetes, diferenciar se os sintomas 

apresentados são mesmo de diabetes ou se são resultado de algum dos seus 

diagnósticos diferenciais. 

Diagnósticos diferenciais:  

• Intoxicação por salicilatos; 

• Intoxicação por organofosforados; 

• Infecção grave; 

• Desidratação hipernatrêmica; 

• Tubulopatia renal; 

• Pneumonia; 

• Broncoespasmo; 

• Coma; 

• Abdomeagudo. 

- Afastar em todos os pacientes, principalmente naqueles que não tinham 

diagnóstico prévio de diabetes, a possibilidade de um dos seus diagnósticos 

diferenciais. 

Deverá realizar também o exame físico (BRASIL, 2006), o qual deve enfatizar 

os seguintes aspectos:  

- Sinais vitais; 

- Peso; 

- Avaliar grau de desidratação, o que muitas vezes é difícil pelo fato da 

desidratação ser predominantemente intracelular. Checar: umidade das mucosas, 
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turgor, cor e temperatura da pele, frequência e amplitude dos pulsos periféricos e 

centrais, enchimento capilar, nível de consciência e pressão arterial. Nos pacientes 

com desidratação grave ou choque, iniciar imediatamente reposição volêmica com 

SF 0,9% ou Ringer Lactato. 

- Investigar presença de respiração de Kussmaul. Excluir pneumonia, 

broncoespasmo, outras causas de acidose e hiperventilação histérica; 

- Verificar a existência de hálito cetônico; 

- Examinar a possibilidade de processos infecciosos como fatores 

precipitantes da cetoacidose. Não se esquecer de examinar a genitália para excluir 

vulvovaginites ou balanopostites; 

- Checar a habilidade de ingestão por via oral, necessidade de SNG, sonda 

vesical e oxigenioterapia; 

- Pensar sempre em possíveis diagnósticos diferenciais. 

Assim que o paciente for admitido na Unidade de Emergência e se suspeite 

de cetoacidose diabética deverão ser realizados exames, que em questão de 

minutos, permitam a definição diagnóstica e possibilitem o inicio da terapia (BRASIL, 

2006) e enquanto se aguarda o resultado das demais investigações:  

- Glicemia capilar (fitas reagentes para glicose, através de glicosímetro ou 

leitura visual); 

- Glicosúria e cetonúria (fitas reagentes específicas); 

- Gasometria arterial ou venosa. 

Demais exames complementares iniciais: 

- Glicemia plasmática: em geral > 250 MG/dl; 

- Hemograma: a presença de leucocitose sem desvio para a esquerda é 

frequente na cetoacidose e não necessariamente indicativo de infecção; 

- Uréia e creatinina: a presença de cetoácidos causa uma falsa elevação do 

nível sérico da creatinina, a qual isoladamente não tem valor diagnóstico. A uréia 

tende a ser elevada devido à desidratação; 

- Ácido lático: estará elevado devido à má perfusão periférica; 

- Reserva alcalina: na impossibilidade da gasometria, a diminuição do nível 

sérico da reserva alcalina indica acidose metabólica; 

- Eletrólitos (Na+, K+, CL-, Ca++, P-) 

A prioridade da terapia é o reconhecimento e tratamento precoce das 

alterações clínicas ameaçadoras à vida como, por exemplo: choque hipovolêmico, 
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distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos. Posteriormente, é que será iniciado a 

reposição de insulina e orientação alimentar (BARCELLOS, 2011). 

As medidas específicas usadas no tratamento da cetoacidose diabética são: 

- Hidratação; 

- Reposição de insulina; 

- Correção dos distúrbios eletrolíticos; 

- Correção da acidose metabólica. 

 

CONCLUSÃO 

 

A assistência de enfermagem, a detecção precoce dos sinais e sintomas e 

dos desvios de comportamentos metabólicos são peças chaves a fim de evitar 

futuras complicações a pacientes com distúrbios de cetoacidose diabética. Dessa 

forma, vale ressaltar que tratar complicações hiperglicêmicas exige agilidade e 

segurança do profissional de saúde.  

O estudo realizado evidencia que o paciente com CAD deve ser tratado em 

uma unidade de terapia intensiva ou semi- intensiva, mas esse paciente na maioria 

das vezes já chega com esse quadro instalado no Pronto Socorro, dessa forma o 

enfermeiro que atua nesse ambiente precisa prover de um programa cuidadoso que 

deverá ser instituído até a recuperação ou transferência do paciente.  

Portanto, é imprescindível que os profissionais da saúde, no âmbito primário, 

secundário e terciário da assistência, estejam capacitados e desenvolvam ações de 

cuidado em saúde visando maior envolvimento do doente e participação da família 

no controle da doença crônica, sendo este um desafio para as equipes de saúde. 

 

Palavras-chave: Cetoacidose Diabética; Emergência; Enfermagem; Cuidados. 
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM PACIENTES INTUBADOS 
NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 
Altino Bernardo de Morais Junior; Isaac Rosa Marques. 

 
Email: altino.paulista@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A abordagem e o controle da via aérea são iniciados com a utilização de 

dispositivos não invasivos, para depois de acordo com o estado da vítima, iniciar 

então com dispositivos invasivos. Dos dispositivos não invasivos temos: Ventilação 

boca a boca, Boca-Máscara facial de Bolso; Bolsa-valva-máscara; Cateter nasal, 

Máscara Facial de Aerossol; Máscara de Venturi e Máscara facial com reservatório 

de oxigênio. Para a manutenção de abertura de vias aéreas invasiva temos: Cânula 

orofaríngea; Cânula nasofaríngea; Intubação traqueal; Máscara Laríngea e 

Combitubo ou Cânula de Duplo Lúmen e Ventilação Percutânea Transtraqueal 

(VPT) (COSTA; GUIMARÃES, 2006). 

Azevedo (2004) apresenta que a ventilação mecânica é um método de 

suporte ventilatório em que um ventilador mecânico faz a ventilação do paciente, 

utilizando pressão negativa ou positiva, podendo esta sofrer grandes variações de 

modalidades, dependendo do estado do paciente. 

O Enfermeiro tem como função realizar uma rápida avaliação, identificando as 

deficiências fisiológicas, para então definir como será o atendimento do paciente. 

Para tanto é necessária uma avaliação abrangente, onde se deve levar em 

consideração: a respiração do paciente, a circulação, o nível de consciência, o 

abdome, revestimento cutâneo-mucoso e extremidades (SANTOS, 2007; BARBOSA 

et al., 2008). 

É de responsabilidade dos profissionais de enfermagem garantir a evolução 

dos pacientes, garantindo cuidados contínuos, identificando problemas que possam 

atingir diretamente suas necessidades. Para que estes profissionais trabalhem em 

um ambiente de UTI, torna-se necessário a capacitação profissional, investimentos 

intensivos, uso de tecnologias e o gerenciamento de conflitos e estresse 

(RODRIGUES et al., 2012). 
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Diante destas questões, quais são os cuidados que os profissionais de 

enfermagem das UTI podem realizar nos pacientes intubados? Quais os 

procedimentos que podem ou não podem ser realizados por estes profissionais? 

 

OBJETIVO 

 

Identificar através de uma revisão da literatura o papel do profissional de 

enfermagem frente a pacientes sob ventilação invasiva na unidade de terapia 

intensiva. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão da literatura. A Coleta de dados foi realizada com 

acesso eletrônico na Biblioteca Virtual em Saúde no período de setembro a outubro 

de 2016. Foram consideradas as seguintes bases de dados: SciELO, LILACS, 

MEDLINE e BDENF. A expressão de pesquisa inclui os descritores Intubação; 

Intubação Intratraqueal; Respirador Artificial; Ventiladores Mecânicos, UTI e 

Enfermagem. 

Como resultado foi encontrado o total de 2528 referências. Foi utilizado como 

critério de inclusão artigos em português: restando 97 artigos. Após a leitura dos 

resumos foram selecionados 30 artigos, utilizados par a elaboração desta pesquisa, 

67 artigos foram descartados por não atender aos critérios de inclusão, por serem 

repetidos e não contemplarem os objetivos deste trabalho. 

 

RESULTADO 

 

As vias aéreas superiores compreendem as cavidades nasal e oral onde o ar 

entra na cavidade nasal é aquecido, umidificado e filtrado para remoção das 

impurezas seguido pela faringe à mesma divide-se em três porções nasofaringe, 

orofaringe e hipofaringe. Abaixo da faringe encontramos a traqueia, que delimita a 

via aérea inferior da superior. Acima da traqueia fica a laringe, que contém as cordas 

vocais e logo acima da laringe, encontramos uma estrutura em forma de uma folha 

chamada epiglote. As vias aéreas inferiores compreendem a traqueia, seus ramos e 

os pulmões. A traqueia se bifurca formando os brônquios direito e esquerdo e os 
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mesmos se dividem em vários outros ramos denominados bronquíolos e bronquíolos 

terminais. Após os bronquíolos terminais começam os alvéolos, estruturas 

responsáveis pela troca gasosa. 

As vias aéreas têm como função principal conduzir o ar entre o meio externo 

e os pulmões (alvéolos pulmonares), proporcionando a entrada de ar filtrado, 

aquecido e rico em oxigênio, assim como a saída de ar rico em dióxido de carbono 

do aparelho respiratório, participando assim do processo da respiração (MARTINS et 

al., 2004). 

Uma completa avaliação da via aérea inclui uma cuidadosa estratégia e 

detalhada história, exame físico e condição geral do paciente obtida com o paciente 

ou por familiares. Faz-se necessária mesmo em situação de urgência realizar 

anamnese rápida e direcionada contendo um histórico médico, de alergia, 

medicamentos, últimas refeições, assim como avaliar a abertura da cavidade oral, 

tamanho da língua, a extensão e a flexão do pescoço e a distância da mandíbula ao 

osso hióide (KUCZKOWSKI; AMANTÉA, 2004). 

Segundo Figueiredo; Ferez (2003), componentes do exame físico da via 

aérea incluem o comprimento dos dentes na arcada superior, a relação entre a 

arcada superior e inferior durante o fechamento mandibular normal, a relação entre a 

arcada superior e inferior durante a protusão voluntária mandibular, a distância inter-

incisivos, a visibilidade da úvula, o formato do palato, a complacência do espaço 

mandibular, a distância tireomentoniana, o comprimento e a espessura do pescoço e 

a amplitude de movimentos da cabeça e pescoço. 

Costa e Guimarães (2006) citam que a avaliação do nível de consciência 

através da estimulação verbal e táctil da vítima consiste no primeiro passo do 

suporte básico, a constatação da ausência de resposta verbal motiva imediata 

solicitação de ajuda, para que chegada de uma equipe de atendimento de 

emergências, com desfibrilador, seja o mais precoce possível. 

Para Kuczkowski e Amantéa (2004), a avaliação da via aérea antes da 

intubação é um procedimento não invasivo que não requer equipamento e sua 

realização não deve exceder mais do que alguns minutos. 

Dentro da UTI é mais do que comum encontrar pacientes que necessitam do 

suporte ventilatório mecânico invasivo, onde, dentro dos dispositivos mais utilizados 

temos os tubos endotraqueais e as cânulas de traqueostomia. Para que a ventilação 

proporcionada seja adequada sem escapes, estes dispositivos possuem em sua 
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porção distal balonetes (cuff) cuja função principal é selar a via aérea. A via aérea 

deve ser mantida totalmente permeável para a ventilação do paciente, enquanto a 

coluna cervical é imobilizada em posição neutra. Tração e movimento do pescoço 

devem ser evitados após manutenção da via aérea e estabilização da coluna 

cervical. Um colar semirrígido deve ser aplicado. 

A intubação traqueal tem por procedimento a colocação de um tubo traqueal 

dentro da traqueia do paciente, ao que se segue à insuflação de um cuff e 

subsequente fixação a face do paciente com adesivo. É normalmente executada 

através de uma laringoscopia direta que nos expõe as cordas vocais e respectiva 

abertura glótica por onde deve passar o tubo.  

Nas últimas décadas muito se tem estudado para minimizar as morbidades 

associadas à intubação endotraqueal. Para que haja uma redução neste sentido, os 

profissionais envolvidos neste processo também estão sendo orientados quanto aos 

cuidados necessários durante a introdução dos tubos, à escolha do calibre e a 

técnica utilizada para sua colocação. As principais complicações relacionadas à 

intubação são: lesões ocorridas durante a introdução da cânula, lesões secundárias 

ao contato da cânula ou balonete e lesões decorrentes ao ar inalado (MARTINS et 

al., 2004; MOTA; CARVALHO; BRITO, 2012; SERVIN et al., 2011). 

Os processos assistenciais prestados nas UTI pelos profissionais de 

enfermagem devem estar centrados na redução de riscos às lesões cutâneas, de 

mucosas, orofaríngeas, laringofaríngeas e traqueais. Essas medidas garantem a 

manutenção da via respirató¬ria, evitando possíveis danos temporários ou 

permanentes, o prolongamento de interna¬ções e, consequentemente, o sofrimento 

do paciente. Existem os cuidados relacionados as fissuras e lesões orais onde os 

cuidados estão relacionados à higiene oral, fixação adequada da fixação do tubo, 

aspiração, hidratação oral, mudança da posição do tubo e proteção da pele contra 

atritos (PINTO et al., 2015). 

O profissional de enfermagem deve monitorar o ventilador artificial onde 

observa: o tipo de ventilador utilizado; as modalidades de controle; os parâmetros de 

volume corrente e frequência respiratória; os parâmetros de fração de inspiração de 

oxigênio (FiO2); a pressão inspiratória alcançada e limite de pressão; a relação 

inspiração/expiração; o volume minuto; os parâmetros de suspiro; a verificação da 

existência de água no circuito; a umidificação e a temperatura; os alarmes, que 
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devem estar ligados e funcionando adequadamente; e os níveis da pressão positiva 

no final da expiração (PEEP) e/ou suporte de pressão (RODRIGUES et al., 2012). 

Deve-se ressaltar que todos estes cuidados, devem estar incluídos na 

Prescrição de Enfermagem. Dentro da prescrição de enfermagem deve ser incluída 

a modalidade mais apropriada de realização da higiene oral para cada paciente, 

considerando sua condição clínica, risco de sangramento, presença de lesões na 

cavidade bucal, abertura da boca, nível de sedação/consciência, presença ou não 

de dentes ou próteses dentárias, de cânulas e sondas. Desta forma, o profissional 

da Enfermagem torna-se o principal sujeito no cuidado prestado ao paciente, 

evitando a ocorrência de eventos adversos durante sua estadia na UTI (PINTO et 

al., 2015). 

Rodrigues et al. (2012) apresentam que é de suma importância que os 

enfermeiros estejam capacitados a prestar cuidados inerentes à monitorização dos 

parâmetros ventilatórios e dos alarmes, à mobilização, à remoção de secreções, ao 

aquecimento e à umidificação dos gases inalados, bem como ao controle das 

condições hemodinâmicas do paciente, visando minimizar efeitos adversos. O 

enfermeiro atua fundamentalmente em UTIs desde que esteja capacitado para o 

atendimento a pacientes graves; porém, observa-se que os enfermeiros, atualmente, 

em determinadas instituições, estão ficando cada vez mais distantes do suporte 

ventilatório, talvez pelas inúmeras atribuições que lhes são destituídas, ou por haver 

outra categoria profissional fazendo esse tipo de assistência. 

 

CONCLUSÃO 

 

São inúmeras as dificuldades que norteiam a prática de enfermagem, 

principalmente em UTI, porém, o enfermeiro não pode se distanciar do seu objetivo 

primordial, que é o cuidado aos pacientes de alta complexidade. 

De acordo com autores citados os cuidados aos pacientes sempre estão 

voltados a qualidade do tipo de assistência prestada. Muitos destes cuidados não 

são notados pelos pacientes, isto porque, muitos destes estão inconscientes ou 

sedados, mas são notados pelos familiares ou acompanhantes que estão ao seu 

lado no dia a dia. 
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O cuidado prestado pelo enfermeiro também está voltado à prevenção de 

lesões ou complicações decorrentes do uso do tubo endotraqueal, que pode 

acarretar em muitas complicações, podendo levar a morte. 

Muitas instituições possuem profissionais de fisioterapia nas UTI, que são 

capacitados para o monitoramento destes pacientes durante todo o tempo, o que 

permite ao profissional de enfermagem realizar as atividades burocráticas. 

Após esta revisão, ficou evidente que em muitos dos casos, os pacientes que 

estão intubados nas UTI, passaram por este procedimento no ambiente pré-

hospitalar ou na emergência, o que limitou muito a busca por artigos recentes. 

 

Palavras-chave: Intubação Traqueal; Terapia Intensiva; Assistência de 

Enfermagem. 
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OS FATORES ESTRESSORES QUE ACOMETEM PACIENTES EM UNIDADES DE 
TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
Wesley Alexandrino de Moraes; Haviley Oliveira Martins 

 
Email: wesca562@globo.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

É reconhecido pela literatura mundial que a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) é um local gerador de estresse, no qual pacientes vivenciam desconfortos 

físicos e psicológicos decorrentes das características do ambiente, caracterizado 

pelo grande número de equipamentos, de profissionais e de procedimentos que 

frequentemente interrompem o ciclo circadiano, causando prejuízo do sono e do 

bem-estar dos pacientes1. 

Os fatores estressores podem ser definidos como estímulos ou situações que 

produzem uma resposta de estresse. Esta resposta é uma reação fisiológica 

causada pela percepção de situações adversas e amedrontadoras, que inclui 

respostas em vários sistemas somáticos, sendo estes dependentes da intensidade e 

qualidade dos fatores estressores2.  

Em UTI inúmeras são as condições que podem desencadear respostas de 

estresse em pacientes internados neste serviço. Neste contexto, é considerado fator 

estressor qualquer evento que represente uma ameaça, situação ou desafio que 

exijam adaptação física e psicológica dos pacientes, dos seus familiares e/ou da 

equipe de saúde3. 

 

OBJETIVO 

 

Identificar e descrever os fatores estressores que afetam pacientes internados 

em UTI na perspectiva de paciente, familiares e dos profissionais de saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de natureza qualitativa, onde 

os dados foram coletados através de revisão da literatura. 
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O levantamento bibliográfico foi realizado na Biblioteca Virtual em Saúde, nas 

Bases de Dados da Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS) e 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), no período de 2001 a 2012, através 

dos seguintes descritores: estressores, unidade de terapia intensiva e pacientes.  

Os critérios de inclusão foram: artigos indexados nos bancos de dados 

selecionados, disponíveis de forma gratuita e que abordassem o tema proposto. 

Foram excluídos trabalhos como teses, dissertações, livros e capítulos de livros e 

artigos não disponíveis de forma gratuita nas bases de dados consultadas. 

Na coleta dos dados foram identificados 64 artigos nas bases eletrônicas de 

dados, sendo 20 excluídos por serem repetidos, restando 44 artigos. Na primeira 

etapa de rastreamento foram excluídos 21 artigos por não estarem relacionados com 

os critérios de inclusão. Na segunda etapa de rastreamento, após leitura dos artigos, 

outros quatros foram excluídos por não descreverem os fatores estressores que 

afetam os pacientes internados em UTI. Assim, 19 artigos foram selecionados por 

atenderem os objetivos deste estudo. 

 

RESULTADO 

 

Na análise dos 19 artigos selecionados, verificou-se que as publicações 

apresentaram determinados fatores estressores decorrentes de internação em UTI e 

que foram apontados por pacientes, familiares e profissionais de saúde. Para melhor 

apresentação dos achados, os fatores estressores foram categorizados em quatro 

áreas: Família, Humanização, Ambiente e Medo. 

Família: dos 19 artigos, seis apresentaram um consenso sobre o fato de que 

a família é muito importante na recuperação do paciente crítico internado na UTI. A 

internação, vivenciada pelo familiar e pelo paciente, pode tornar-se uma experiência 

difícil, devido à debilidade emocional que os invade nessa ocasião, pois se 

encontram sensivelmente abalados4. 

Estar distantes dos familiares, de sua casa e de suas “coisas” deixa-os sem 

referência afetiva, e os faz sentirem-se sozinhos, desprotegidos e a mercê de 

qualquer mal. Por este motivo, a UTI, é considerado um ambiente estranho, com o 

qual não tem familiaridade e que se apresenta repleto de mistérios5. 
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Todos os componentes agrupados e acrescidos pela ausência da família 

poderão se transformar em um desequilíbrio psicológico que, consequentemente, irá 

influenciar no prognóstico e recuperação desse paciente6. 

 É notório que os familiares e as pessoas afetivamente significativas têm um 

papel importante no decorrer do tratamento, em que o paciente e os familiares 

podem criar fantasias diante das várias situações em que são expostos e são 

expostos7. 

Sabe-se que os membros da família, quando bem preparados, têm condições 

de ficar mais tempo junto ao seu familiar a serem envolvidos no processo de 

recuperação, que, além de beneficiá-los, diminui o sentimento de desamparo8. 

A família constitui uma potente força afetiva que existem para enfrentar aos 

pacientes, pois são eles os principais representantes de seu vínculo com a vida, não 

raro uma das poucas fontes de motivação que existem para enfrentar o sofrimento e 

a possibilidade da morte na UTI9. 

Diante desses resultados, percebemos a importância da participação da 

família na diminuição do estresse dos pacientes. 

Humanização: Das 19 publicações, cinco abordaram o cuidado humanizado 

como sendo uma importante ferramenta assistencial ao paciente. 

 A assistência humanizada, prestada pelos profissionais de saúde que atuam 

em UTI apresenta uma importância vital para o convívio humano. Esta pode 

contribuir para o bem-estar do paciente e dos seus familiares, quando esses 

percebem o significado prático da assistência humanizada7. 

O cuidado de enfermagem em UTI só passará a ser humanizado, quando 

existir um comprometimento dos cuidadores de enfermagem com o doente e os 

seus familiares. Vivenciar e compartilhar experiências, reconhecendo a 

singularidade um do outro por meio do diálogo, uma vez que tanto o ser que é 

cuidado (aquele que chama), quanto o ser que cuida (aquele que é chamado) 

podem ser fortalecidos com este encontro através do respeito e do diálogo10. 

Compreender como o paciente se percebe ao estar internado na UTI 

possibilita ao profissional de saúde uma postura mais empática e contribui para que 

possa se planejar e dispensar uma assistência mais individualizada e humanizada, 

integrando aspectos técnicos aos interpessoais e concebendo neste último também 

uma forma de cuidado, de recurso terapêutico5. 
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A meta da equipe de enfermagem deve ser entre muitas outras, maximizar a 

adaptação do paciente ao ambiente hospitalar, a partir do conhecimento de seus 

sentimentos sobre a invasão de sua privacidade o que contribuirá para o alcance de 

maior contato humano nas situações em que a alta tecnologia interfere no bem-estar 

do paciente11. 

A humanização na UTI constitui um elemento fundamental para que seja 

ofertada uma assistência de qualidade. Para o paciente este local representa um 

mundo estranho e, assim, gerador de medos, anseios e tensões. O indivíduo doente 

necessita de um bom relacionamento com os profissionais de saúde que lhe 

prestam assistência para lhe assegurar confiança12. 

Portanto, para que haja uma boa qualidade de assistência, os profissionais de 

saúde devem priorizar as necessidades do paciente. 

Ambiente: Dos 19 artigos analisados, foram observadas seis publicações que 

apontaram o ambiente da UTI como sendo um fator de estresse ao paciente.   

 Inúmeros são os fatores geradores de estresse, relatados por pacientes, 

gerados pelo ambiente da UTI13.  

Para os autores são eles: a movimentação constante da equipe de saúde; a 

falta de iluminação natural; o uso constante de luz artificial; a presença de 

equipamentos barulhentos; as inúmeras normas que interferem na limitação das 

visitas; a perda da noção do tempo e do espaço em decorrência de estar em um 

ambiente fechado; a dificuldade para dormir; e o fato de presenciar a morte e/ou a 

dor do outro paciente13. 

 A hospitalização de um paciente na UTI é uma experiência marcada por 

várias modificações no seu hábito de vida como a separação dos familiares, 

substituição do cuidado familiar pela equipe de saúde e ainda a exposição a um 

ambiente desconhecido, com movimentação constante de profissionais, repleto de 

aparelhos com ruídos e alarmes monótonos, uma iluminação constante, variação 

térmica e a realização frequente de vários procedimentos invasivos14. 

A UTI, apesar de oferecer tratamento especializado com observação 

constante e equipamentos tecnológicos avançados de alta precisão, talvez seja o 

local do hospital que mais gera estresse nos pacientes, a movimentação constante 

dos profissionais e o barulho monótono dos aparelhos contribuem para essa 

situação que certamente compromete tanto às pessoas que ali atuam quanto ao 

próprio cliente e seus familiares15.  
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No ambiente hospitalar, a UTI constitui-se a principal fonte de estresse, 

gerando distúrbios psíquicos e fisiológicos importantes. Conclusão essa que recebe 

total influência da gravidade de seus internos e da atmosfera de tensão que envolve 

tanto o paciente quanto a equipe de saúde12. 

A estrutura física de uma UTI dificulta a privação de sons e ruídos. O paciente 

internado fica exposto a sons provenientes de diversos meios, sejam eles de 

pacientes ou de equipamentos. Talvez o incômodo maior dos pacientes esteja 

relacionado não tanto aos decibéis atingidos, mas com a projeção de sentimentos ao 

pensar que outro ser humano esteja vivenciando um processo de dor e desconforto, 

e talvez o trazendo para a sua realidade16. 

Os enfermeiros que trabalham em UTI podem atuar na orientação dos 

pacientes que estão internados pela primeira vez no ambiente de tratamento 

intensivo, buscando a diminuição do estresse percebido. O outro aspecto da atuação 

desses enfermeiros seria a modificação do ambiente minimizando os ruídos e 

luminosidade dos leitos17. 

A internação em UTI é, portanto, uma fonte geradora de estresse para os 

pacientes que a experimentam 

Medo: Das 19 publicações, quatro apontaram o medo como causa de 

estresse ao paciente crítico. 

O medo do desconhecido gera insegurança e desconforto ao paciente. A 

incerteza da recuperação da saúde e o medo da confirmação do diagnóstico fazem 

com que fiquem vulneráveis a abalos emocionais, possíveis geradores de 

estresse13.  

Os resultados mostraram que, na amostra estudada, quanto maior o número 

de equipamentos utilizados pelos pacientes, maior o estresse sentido17. 

 Vale ressaltar que outros fatores desencadeantes de estresse do referido 

ambiente, como a dificuldade de aceitação da morte, a escassez de recursos 

humanos e/ou de profissionais, influenciam negativamente na qualidade de 

assistência prestada aos indivíduos18.   

Os considerados estressores psicológicos, presentes na UTI, tais como: a 

privação do sono, a solidão, o medo e a ansiedade, a submissão aos profissionais 

de saúde, a aflição de familiares, a despersonalização, a insegurança, que 

acarretam ansiedade e agonia19. 
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O Medo é, portanto, um sentimento que toma conta de praticamente todos 

pacientes internados em UTI 

 

CONCLUSÃO 

 

Nesta revisão da literatura foi possível identificar que os fatores estressores 

que afetam os pacientes internados em UTI estão relacionados com: as falhas nas 

relações interpessoais entre os profissionais de saúde e os familiares do paciente; a 

falta de uma assistência humanizada por parte dos profissionais de saúde; os 

obstáculos na interação do paciente com o ambiente interno da UTI; e com as 

sensações de medo, que são causadas em sua grande maioria pelo imaginário 

construído e divulgado de que este local tem relação direta com a morte. 

Portanto, este estudo aponta para a necessidade de que outros estudos 

sejam realizados com a finalidade de intervir nestes fatores estressores. 

 

Palavras-chave: Estressores; Unidade de Terapia Intensiva; Pacientes. 
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PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO AO PACIENTE ADULTO COM 
SEPSE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

 
Waucleide da Silva Ferreira; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv. 

 
Email: waucleide.silva85@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a sepse é uma síndrome clínica que representa uma das maiores 

causas de hospitalização e mortalidade em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), 

apesar da disponibilidade dos modernos recursos diagnósticos, do uso de 

antibióticos de largo espectro, da monitorização hemodinâmica à beira do leito, do 

controle metabólico intensivo e dos novos recursos terapêuticos (KOURY; 

LACERDA; BARROS NETOS, 2007). 

A sepse é considerada grave quando há pelo menos uma disfunção orgânica 

associada, manifestações de hipoperfusão tecidual ou hipotensão arterial, 

caracterizada por hipoxemia arterial, oligúria aguda, creatinina sérica elevada, 

coagulopatias, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia e hiperlactatemia. Caso persista 

a hipotensão, apesar da administração hídrica vigorosa, tem-se então, o choque 

séptico (OLIVEIRA; VIANA, 2009). 

O quadro clínico é representado por febre ou hipotermia, reação inflamatória 

hematológica, alterações hemodinâmicas e disfunção orgânica. É classificada como 

SIRS, sepse grave e choque séptico, podendo evoluir com falência múltipla dos 

órgãos e ao óbito do indivíduo, caracterizando a síndrome através de lesão 

endotelial, Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD) e plaquetopenia (HENKIN 

et al., 2009; AGUIARA, 2010).  

A detecção precoce das infecções é vital para um bom prognóstico. O exame 

clínico à beira do leito frequentemente mostra-se ineficaz, obrigando-nos a recorrer 

aos exames laboratoriais, como forma de aumentar a sensibilidade diagnóstica. 

Outro aspecto importante diz respeito à antibioticoterapia (DIAS; REZENDES; 

MENDES et al., 2006) 

É importante que o enfermeiro saiba avaliar e compreender todos os sinais e 

sintomas do quadro, gerando medidas de alerta junto à equipe assistencial, em 

função da prevenção e identificação precoce de possíveis complicações em menor 
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tempo possível, e assim intervir de modo seguro na assistência a esses pacientes 

(BERNARDINA et al., 2010). 

Este estudo tem o objetivo de verificar a percepção dos enfermeiros que 

atuam em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no que tange aos saberes 

relacionados ao paciente com quadro de choque séptico, diante de sua evolução 

clínica e possíveis complicações, abordando os aspectos epidemiológicos e 

fisiopatológicos, dentro de uma perspectiva do cuidado de enfermagem ao paciente 

grave. 

Pretendeu-se obter informações importantes sobre a magnitude dessa 

condição patológica a fim de fornecer aos profissionais que atuam nessas unidades 

dados importantes sobre suas principais alterações hemodinâmicas, laboratoriais e 

disfunções orgânicas acometidas, a fim de prover um maior e melhor conhecimento 

ao profissional. 

 

OBJETIVO 

 

Descrever o que é Sepsis e suas complicações e o papel do enfermeiro na 

assistência ao paciente acometido por sepse. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que utilizou o método qualitativo. As 

fontes de dados utilizadas foram eletrônicas utilizando as seguintes bases de dados: 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS); Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e Biblioteca 

Cochrane, sendo utilizados os seguintes descritores: sepse; choque séptico, 

enfermeiro. 

 Foram utilizados como critério de inclusão trabalhos publicados no período 

de 2006 a 2016, que abordassem assuntos pertinentes ao tema, na língua 

portuguesa e estarem disponíveis online na íntegra. Foram excluídos artigos que 

não estivessem relacionados ao objeto desta pesquisa e artigos em outros idiomas. 

Foram selecionadas 77 publicações, após leitura e resumo 62 publicações 

foram incluídas pela relevância dos dados com o estudo proposto. 
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RESULTADO 

 

Sepse é uma síndrome de resposta inflamatória, causada por um agente 

agressor, onde é classificada como uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, 

com alterações na cascata de coagulação, anticoagulação e fibrinólise. Desta 

maneira, estas manifestações acabam causando a hipoperfusão tecidual, necrose e 

falência múltipla de órgãos (DAVID, 2007; BOECHAT, 2010). 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) são manifestações 

clínicas ocasionada por uma disfunção não infecciosa (como, pancreatite aguda, ou 

grande queimado) (SILVA et al., 2006, VIANA; 2009).  

Sepse Grave manifesta-se quando um paciente séptico desenvolve qualquer 

disfunção orgânica induzida, obrigatoriamente pela própria sepse (SILVA et al., 

2006). 

Choque séptico: é uma sepse grave acompanhada de falência circulatória 

caracterizada por hipotensão arterial persistente, apesar de reposição volêmica 

adequada e sem outra causa aparente (ILAS el at., 2015; SILVA, 2008). 

Complicações da sepse  

O choque séptico é a forma mais grave da sepse, o processo inicia-se com a 

infecção, provocado por uma resposta inflamatória à presença de micro-organismos, 

bactérias, vírus, fungos e outros agentes, onde o paciente apresenta hipotensão 

arterial, necessitando de medicamentos endovenosos para estabilizar a pressão 

arterial, entretanto, a sepse associada com disfunção orgânica, hipoperfusão ou 

hipotensão resultará numa sepse grave (SILVA, 2008; ZAVARIZ et al., 2006). 

A sepse pode progredir para a sepse grave e choque séptico, onde as 

anormalidades circulatórias como a redução do volume intravascular, vasodilatação 

periférica, depressão miocárdica, levando hipóxia global ou choque séptico (KOURY 

et al., 2007).  

 

Tratamentos da sepse  

O tratamento é feito através da anamnese e do exame físico detalhado, sendo 

possível determinar na maioria dos casos, o foco infeccioso inicial, o que permite 

reduzir o espectro do tratamento, quando não se identifica a fonte, deve-se lançar 

mão do diagnóstico por imagem, ultrassonografia ou tomografia computadorizada e, 

de coleta de material para cultura (SILVA, 2008). 
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Segundo Silva et al. (2006), a hipotensão arterial é um dos achados primário 

no choque séptico e o tratamento é de forma terapêutica, no qual, sendo assim, 

deve ser inserido um cateter arterial para monitorização contínua da pressão arterial. 

A artéria radial é mais utilizada frequentemente, porém a artéria femoral é uma 

alternativa, só lembrando que existem diferenças na pressão arterial registrada nos 

dois locais, principalmente nos pacientes em choque, recebendo vasopressores e 

hipovolêmicos. 

Recomenda-se o uso de noradrenalina ou dopamina como primeira escolha 

para corrigir a hipotensão no choque séptico, administrado através de cateter 

venoso central, logo que este esteja disponível. Muitos pesquisadores concordam 

que melhores taxas de sobrevida em pacientes com sepse grave só poderão ser 

atingidas com terapias adicionais às terapias antimicrobianas convencionais, 

levando-se em consideração que outros métodos não-invasivos de monitoramento 

hemodinâmico, como ecocardiografia e Doppler esofágico, exigem um alto grau de 

treinamento e não estão disponíveis em muitas instituições (SILVA et al., 2006). 

 

Manifestações clínicas 

As manifestações clínicas como febre, leucocitose, taquicardia e taquipneia 

muitas vezes não são observados nos clientes. A hipertermia pode se manifestar em 

outros tipos de choque, mas pode ficar ausente no choque séptico. Porém, o padrão 

hemodinâmico e hiperdinâmico manifestado por um débito cardíaco elevado e uma 

resistência vascular sistêmica reduzida, é de suma importância e chama atenção no 

diagnóstico de sepse e choque séptico (SILVA, 2007). 

Castro; Bortolotto e Zugaib (2008) afirmam que a fase inicial da sepse, 

conhecida como fase quente, é caracterizada por pele quente e seca devido à 

vasodilatação periférica, febre, hipotensão, taquicardia, confusão mental, ansiedade 

e taquidispneia. Com a progressão do quadro para a fase fria, a hipoperfusão resulta 

em acidose láctica, piora da perfusão tecidual, levando a cianose de extremidades e 

disfunção orgânica. 

Segundo Padilha et al. (2010) o enfermeiro tem que estar atento aos vários 

aspectos, tais com: 

- Estar atento nas coletas de culturas; tais como cultura de urina, cultura de 

secreção traqueal e cultura de sangue; enfatizando que para coleta de sangue, 
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coletar sempre duas amostras de forma asséptica, de punções diferentes e 

membros diferentes; 

- Instalar e verificar Pressão Venosa Central (PVC) a cada 6 horas; monitorar 

e avaliar pressão arterial sistêmica, frequência cardíaca, débito cardíaco; 

- Estar atento a umidade, cor, turgor, temperatura da pele, edema e aspecto 

de mucosas; inspecionar a pele quanto à palidez e cianose; 

- Monitorar e avaliar as alterações de nível de consciência e queixas ou fáceis 

de dor; 

- Realizar balanço hídrico e controle de débito urinário, tendo em vista que o 

ideal é 1ml/Kg em 1 hora; avaliar a característica da urina; 

- Manter cuidados com a ventilação mecânica, monitorar parâmetros de 

oxigenação e frequência respiratória e manter a oxigenoterapia se necessário e /ou 

conforme a prescrição medica.  

- Identificação dos clientes de risco;  

- Aplicar medidas de precaução no controle de infecções, higienização das 

mãos e cuidados com cateteres invasivos; 

- Monitorar os sinais de desequilíbrio ácido básico; monitorar os níveis de 

eletrólitos; supervisionar estado de acidose láctica e comunicar ao médico; 

- Monitorar sinais de insuficiência cardíaca congestiva à direita (pressão 

diastólica elevada, distensão da veia jugular; PVC elevada) observar sinais e 

sintomas de débito cardíaco diminuído; monitorar o estado respiratório em busca de 

sintomas de falência cardíaca;  

- Auscultar os sons pulmonares e aspirar vias aéreas, promover estabilização 

hemodinâmica por meio da ressuscitação volêmica prescrita pelo médico;  

- Verificar glicemia capilar com frequência; garantir infusão endovenosa de 

insulina, quando indicado; atentar para sinais de hipoglicemia (sudorese, confusão, 

irritabilidade e tremores); administrar glicose hipertônica in bolus tal como prescrito, 

se necessário; monitorar sinais e sintomas de hiperglicemia (poliúria, polidipsia, 

polifagia, hálito de maçã verde, fraqueza). 

- Oferecer refeições menores e frequentes; ajudar o paciente a se alimentar; 

restringir os líquidos com as refeições e evitá-los 1 hora antes e depois das 

refeições; 

Segundo Silva (2008), a antibioticoterapia, de largo espectro por via IV deve 

ser iniciada após suspeita da sepse, conforme a prescrição medica. 
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CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro é o profissional com grande responsabilidade na identificação 

das manifestações clínicas da sepse. Sendo a sepse uma síndrome de alta 

relevância atualmente e de alto impacto nos índices de mortalidade mundial, 

compete também ao enfermeiro dar um suporte adequado a esse paciente. Cabe a 

este profissional, ser um mediador das intervenções neste contexto, para isto o 

mesmo tem que ter um vasto conhecimento sobre o assunto, estar sempre em 

constante atualização para poder reconhecer os sinais e sintomas da sepsis 

precocemente, e com isto contribuir de forma cada vez mais eficaz para o tratamento 

do paciente. 

Para minimizarmos os riscos em relação às infecções, faz-se necessária a 

colaboração de toda a equipe de assistência direta, sendo a enfermagem a principal 

responsável por gerenciar o emprego correto das técnicas assépticas e estéreis, 

prevenindo as complicações decorrentes das manipulações, uso de dispositivos, 

diagnósticos e de tratamento. 

Onde o sucesso do tratamento da sepse é o diagnóstico precoce, existe 

sempre uma equipe multidisciplinar bem preparada, no qual o profissional 

Enfermeiro tem papel de destaque na prevenção e controle da sepse, pois é ele 

quem gerencia o cuidado, e está atento ao paciente nas 24 horas. 

Apesar de muito se falar e discutir sobre a sepsis, fica muito claro, após este 

estudo, que existe muito a se aprender e que o profissional Enfermeiro tem que 

estar sempre atento e se aprimorando a cada dia para poder fazer a diferença na 

vida do se paciente. 

 

Palavras-chave: Sepse; Choque Séptico; Enfermeiro. 
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PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE ÀS INFECÇÕES HOSPITALARES EM 
TERAPIA INTENSIVA 

 
Janclecia Renne de Araújo Avelino; Isaac Rosa Marques. 

 
Email: enf.janclecia@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

Infecção Hospitalar (IH) é toda aquela relacionada à hospitalização, assim 

considerada quando o período de incubação do patógeno causador da infecção for 

desconhecido e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no 

momento da internação. Além disso, o surgimento de qualquer manifestação clínica 

de infecção a partir de 72 horas após a admissão, estando o paciente com 

diagnóstico de infecção comunitária e for isolado um germe diferente, seguido do 

agravamento das condições clínicas do mesmo (NOGUEIRA et al., 2009). 

A IH predispõe ao aumento da morbidade e mortalidade dos indivíduos, 

determina o aumento dos custos diretos e indiretos. Vale ressaltar que danos 

relacionados aos aspectos psicológicos e físicos decorrentes de situações como dor, 

sofrimento, isolamento, são variáveis importantes e de difícil avaliação econômica e 

financeira (FONTANA; LAUTERT, 2008). 

Os pacientes internados em instituições de saúde estão expostos a uma 

ampla variedade de microrganismos patogênicos, principalmente em Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI), onde o uso de antimicrobianos potentes e de largo espectro 

é a regra e os procedimentos invasivos e rotineiros (MOURA, 2007). 

O impacto econômico destas infecções resulta em internações prolongadas, 

novos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, podendo ser consideradas mortes 

evitáveis. Assim, controlar e prevenir a infecção hospitalar pode liberar recursos para 

outras áreas (GUIMARÃES, 2011). 

Nesse sentido, o profissional enfermeiro, bem como toda a equipe de 

enfermagem, desempenha um importante papel quando o assunto é a IH. A 

enfermagem é a equipe que tem o maior contingente de profissionais atuando no 

cenário hospitalar e também nas unidades de terapia intensiva. Consoante a isso, a 

enfermagem desempenha um importante papel tanto na prevenção e controle da 

infecção como no combate a mesma. A enfermagem tem protagonismo nas ações 

educativas, no controle da infecção ao realizar atividades rotineiras relacionadas a 

isso; O enfermeiro, em particular, no seu dia a dia de trabalho realiza avaliações 
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específicas para monitorar a infecção, já que a mesma é uma ameaça constante 

(PEREIRA et al., 2005).  

Mesmo com todo o conhecimento disponível, indaga-se: quais são as 

principais medidas de prevenção, controle e combate à IH em terapia intensiva? 

Sobre a enfermagem de uma maneira geral, recai a responsabilidade de controlar a 

IH em qualquer unidade hospitalar, sobre tudo nas unidades de terapia intensiva 

(PEREIRA et al., 2005). No entanto, é possível que os enfermeiros não tenham o 

conhecimento de quais sejam essas medidas de controle, prevenção e combate à 

IH? É sabido que muitas dessas medidas atualmente ainda não são incorporadas 

amplamente nas rotinas de muitas unidades de terapia intensiva. Nesse sentido, a 

pesquisa apresentará quais são essas principais medidas. 

 

OBJETIVO 

 

Descrever as principais medidas de prevenção, controle e combate à Infecção 

Hospitalar implementadas em terapia intensiva. 

 

METODOLOGIA 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, do tipo revisão narrativa da literatura 

nacional. A coleta de dados foi realizada através do acesso eletrônico ao portal da 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As bases consideradas foram: Literatura Latino-

americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Medline.  

Como critérios para a composição da amostra foram considerados: idioma 

(somente incluídos materiais no idioma português); recorte temporal de dez anos 

(2010-2016); tipo de documento (artigo). Os termos utilizados para realizar a 

pesquisa foram as seguintes combinações: a) “infecção hospitalar”, “controle” e 

“terapia intensiva”; b) infecção hospitalar”, tratamento” e “terapia intensiva”; c) 

”Infecção hospitalar”, “ isolamento” e “terapia intensiva”; d) “uso de antibióticos” e 

“terapia intensiva”. Os resultados obtidos foram 72 artigos que, após a leitura dos 

resumos, configurou a mostra de 29 materiais dentro dos limites/filtros estabelecidos. 

Os materiais foram lidos em sua íntegra e a partir disso, foi feita a 

classificação por categorias temáticas. Duas categorias centrais resultaram do 
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processo: Medidas de Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar em Terapia 

Intensiva e Medidas de Combate à Infecção Hospitalar em Terapia Intensiva. 

 

RESULTADO 

 

De acordo com a revisão, as categorias temáticas decorrentes foram: 

prevenção e controle da IH e medidas de combate à mesma. Inicialmente serão 

apresentadas as medidas de prevenção e controle. 

A lavagem das mãos é uma das medidas mais importante para evitar a IH. 

Um estudo (BATHKE et al., 2013) realizado com 49 participantes, 39 foram 

observados e responderam o instrumento autoaplicável. Os participantes foram 21 

(54%) auxiliares de enfermagem, cinco (2,8%) enfermeiros, cinco (12,8%) técnicos 

em enfermagem, seis (15,3%) médicos e dois (5,1%) fisioterapeutas. A maioria dos 

participantes referiu ter recebido orientações a respeito do assunto durante sua 

formação profissional (94,8%, N=37) e treinamento em serviço sobre o tema nos 

últimos 12 meses (87,1%, N= 34). 

No estudo, observou-se 256 adesões. Portanto, a proporção de adesão antes 

do contato ou procedimento foi de 11,68% e a adesão depois do contato foi de 

44,52%. Dentre todas as medidas de prevenção à IH, sobre a lavagem das mãos há 

continuamente um destaque. As instituições de saúde continuamente têm 

programas voltados para a conscientização profissional quanto à lavagem das mãos. 

Outra medida é a implementação de protocolos para a realização de higiene 

oral em pacientes, sobretudo daqueles que estão sem condições de fazê-lo por 

conta própria. A importância de protocolos para higiene bucal é um dos itens 

importantes na prevenção das infecções bucais dos pacientes internados. 

Evidências de um estudo demonstraram que em média, em cada três pacientes, um 

adquire IH relacionada à higiene oral por dia (PIRES et al., 2014). Entretanto, em 

pacientes internados em terapia intensiva, o cuidado em relação a higiene bucal com 

procedimentos convencionais fica prejudicado e merece maior atenção. No entanto, 

a não realização da mesma é um fator que coloca o paciente em risco maior para 

desenvolver a IH. 

Outra medida de controle é a orientação constante fornecida pela equipe de 

enfermagem com relação à entrada de visitas na unidade de terapia intensiva. Sabe-

se que os familiares ou pessoas vindas de locais externos podem trazer agentes 
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infecciosos para dentro da unidade. Nesse sentido, a orientação da equipe de 

enfermagem, conforme as necessidades do paciente, na unidade de internação 

reduz, o risco a infecções. A intervenção educacional, tem como objetivo fazer com 

que a equipe de profissionais esteja treinada e encarregada a desenvolver este 

trabalho de prevenção nas unidades de terapia intensiva. Esta intervenção se dá 

pela forma disponibilização de material educativo para prevenir a IH. Isso muitas 

vezes é disponibilizado pelos meios eletrônicos. 

A segunda grande categoria temática decorrente da revisão são as medidas 

de combate à infecção. Primeiramente, é necessário entender quais as causas de 

infeção. A primeira grande causa de infecção é a sondagem vesical de demora. Um 

estudo revelou que 68,5% dos pacientes colonizados desenvolveu IH relacionada a 

esse dispositivo. A IH relacionada à ventilação ficou em segundo lugar (49,9%) e a 

IH relacionada ao cateter venoso central em terceiro lugar (49,6%) (OLIVEIRA; 

KOVNER; SILVA, 2010). Outra causa de infeção são os efeitos da não realização da 

higiene bucal, que pode levar à sinusopatia e pneumonia.  

Quanto aos agentes que causam a maior parte das IH em terapia intensiva, o 

estudo de Moraes et al. (2013), revelou que são: Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumanni, Stafilococcus aureus, Klebisiella pneumoniae e 

Enterobacter cloace (PERNA et al., 2015). 

O combate à infecção se dá principalmente pelo uso discriminado de agentes 

antimicrobianos. Os medicamentos e substâncias, de modo geral, são classificados 

pela FDA (Federal Drugs and Foods Administration) em 5 categorias (A, B, C, D e 

X), crescentemente, de acordo com o grau de riscos à gestação (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2012). Os grupos de agentes são: macrolídeos, penicilinas, 

cefalosporinas, carbapenêmicos, aminogliscosídeos, quinolonas, anfenicóis, 

sulfanomidas, glicopeptídeos, nitroimidazólicos, licosamidas, polimixinas, 

oxazolidinona, glicilciclina, antituberculosos, antifúngicos e antiparasitários.  

Diante disso, verifica-se que é necessário ao enfermeiro dispor desse 

conhecimento, pois a equipe de enfermagem é a responsável pela administração 

desses agentes. Deve a equipe saber sua forma de administração, suas indicações, 

os efeitos esperados e os adversos. 

Outro aspecto importante com relação ao uso de agentes antimicrobianos é a 

resistência bacteriana. A resistência bacteriana é considerada um grave problema 

de saúde pública e estratégias de prevenção devem ser adotadas para evitar o 
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surgimento de novos micro-organismos resistentes. Isto se deve ao uso inadequado 

de antimicrobianos, às internações prolongadas, aos procedimentos invasivos, aos 

fatores relacionados ao hospedeiro, à pressão seletiva gerada pelos 

antimicrobianos, à má higienização das mãos e à superlotação nas unidades de 

saúde (PAIM; LORENZINE, 2014). 

A assistência de enfermagem é ampla quando se considera o tema da IH. O 

trabalho do enfermeiro deve enfocar vários aspectos, desde o gerenciamento de sua 

equipe até as competências clínicas dentro do Processo de Enfermagem. O 

enfermeiro deve ter em mente que deverá dimensionar a sua equipe quando lida 

com pacientes com IH.  

As competências clínicas vão além de monitorizações de variáveis 

fisiológicas, mas incluem o raciocínio clínico para entender o processo 

fisiopatológico do paciente com IH. O enfermeiro deve acompanhar a evolução dos 

exames, sobretudo o leucograma, culturas, a radiografia de tórax, entre outros 

exames. Essas medidas contribuem para o melhor controle e combate da IH. 

 

CONCLUSÃO 

 

Após o estudo foi possível analisar e descrever as principais medidas de 

prevenção e controle e combate à Infecção hospitalar implementadas em terapia 

intensiva, sendo que as infecções hospitalares da corrente sanguínea vêm 

apresentando um aumento na incidência em diversas regiões do mundo, o controle 

de infecção hospitalar foi, ao longo dos anos, evoluindo e se evidenciando como um 

fenômeno que não se restringe apenas ao meio hospitalar, mas, também, a todos os 

estabelecimentos da área de saúde, nos quais se desenvolvem ações consideradas 

de risco para o aparecimento das infecções. 

É importante orientar as atividades de educação continuada da instituição, 

voltadas, principalmente, para a capacitação dos profissionais e estudantes 

ingressos e que os profissionais reconheçam essa ação como uma estratégia para a 

prevenção das infecções hospitalares.  

Foi possível, ao concluir o este estudo, identificar e destacar medidas de 

combate e controle das infecções.  



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 566 

Foi possível também verificar que o enfermeiro desempenha um papel 

fundamental no cenário da IH. Esse papel é pautado em conhecimento e 

fundamenta a tomada de decisões. 

 

Palavras-chave: Infecção Hospitalar; Terapia Intensiva; Enfermagem em Terapia 

Intensiva. 
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PRINCIPAIS HABILIDADES DO ENFERMEIRO LÍDER NA UNIDADE TERAPIA 
INTENSIVA 

 
Marly Martins de Souza; Alexandre de Jesus Viana. 

 
Email: marlaimsouza@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

A profissão de enfermeiro exige na maioria das vezes a função de 

coordenação da equipe de enfermagem assumindo assim atitudes de comando e 

direcionamento da equipe. Ser enfermeiro é também ser líder. Mas na graduação 

embora apresente embasamento teórico não é o suficiente para os enfermeiros 

recém-formados que além do desenvolvimento de certas habilidades e 

competências quanto ás técnicas e procedimentos de enfermagem, já no primeiro 

emprego também é avaliado quando as suas habilidades de interação com a equipe 

de enfermagem e equipe multidisciplinar. Não tendo muitas vezes ainda clareza das 

características e competências de um líder de sucesso na enfermagem (BARROS, 

20015). 

No ambiente hospitalar o enfermeiro mantém contato diariamente com a vida 

em momentos frágeis e vulneráveis da existência humana. O seu papel é prestar 

uma assistência de enfermagem de qualidade e eficiência. No entanto, este 

profissional convive muitas vezes com sentimentos pessoais e da equipe de 

frustração, perda, impotência, medo, dúvidas, sobrecarga de trabalho e 

incompreensões. A maneira como o enfermeiro posiciona frente estas questões 

determinam a qualidade do atendimento, do humor e motivação da equipe 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

A Enfermagem é uma ciência que interage com as outras ciências. A busca 

do conhecimento a respeito da natureza, da sociedade, de fatos e fenômenos exige 

que o enfermeiro seja um profissional interativo e capaz de lidar com as diversas 

categorias profissionais (ARONE, 2007).  

A equipe de enfermagem é a maior entre as equipes de profissionais da área 

de saúde no âmbito de uma instituição hospitalar, tendo nesta o enfermeiro uma 

ação gerencial de destaque. Na Unidade Terapia Intensiva (UTI) o enfermeiro 

gerencia atividades, assim como também coordena equipe de enfermagem, presta 

cuidado integral ao paciente grave, sendo também de certa forma o elo entre a 

equipe multiprofissional. Em ambos os segmentos, o enfermeiro desempenha papéis 
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fundamentais como consultoria, auditoria, gerência, vigilância epidemiológica, 

educação continuada entre outras (JUNQUEIRA et al., 2011). 

O modelo de gerenciamento adotado por instituições de saúde associados ao 

aumento de exigência, pelo cliente, de qualidade de assistência prestada, fizeram 

com que ocorressem crises nas Instituições hospitalares. Isso impulsionou muitas 

organizações a optarem por um modelo gerencial que atendesse às exigências 

atuais; esse modelo é baseado na quebra das hierarquias tradicionais e ênfase no 

trabalho em equipe. Atrelado a esse novo modelo gerencial, percebe-se a liderança 

como mecanismo de alcance das metas e o sucesso da organização de saúde 

(ALCALDE et al., 2015). 

A liderança é de conhecimento universal, mas, no entanto, é de difícil 

conceituação. É o fator humano que ajuda um grupo a identificar para onde ele está 

indo e assim motivar-se aos objetivos. Sendo um fenômeno grupal a influência de 

um indivíduo sobre os demais ou mesmo um processo coletivo e compartilhado 

entre os membros de um grupo (OLIVEIRA et al., 2012).  

A liderança envolve relação interpessoal. A comunicação é indispensável 

nesse processo, pois através dela o enfermeiro transfere e recebe conhecimentos, 

organiza seu serviço e traça objetivos a serem atingidos juntamente com sua equipe. 

Assim, é imperativo a constante atualização desse profissional, objetivando oferecer 

qualidade na assistência e possibilitando crescimento e desenvolvimento 

profissional, pois a desinformação e o comodismo limitam o processo de liderar 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Investir em características de liderança favorece uma coordenação da equipe 

não apenas centrada nas atividades e procedimentos, mas também na pessoa 

humana. Proporcionar e estimular um ambiente calmo, transparente, motivador e de 

apoio mútuo fortifica a equipe favorece a qualidade do atendimento da equipe. Neste 

sentido, desenvolver a liderança do enfermeiro é essencial. Este artigo pretende 

discutir acerca do tema. 

Este artigo tem como justificativa apontar os aspectos relevantes dos líderes 

enfermeiros nas empresas hospitalares e retratar a influencia que eles passam para 

os colaboradores da equipe a qual estão inseridos.  

Ressalta a questão de quanto o líder é importante na empresa não só para a 

execução dos planejamentos estratégicos, táticos e operacionais mais como 
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motivadores dos colaboradores fazendo com que todos trabalhem sinergicamente e 

em sintonia com a equipe. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral  

Apresentar a necessidade do desenvolvimento de liderança do enfermeiro. 

Objetivo específico 

Descrever as principais habilidades do enfermeiro líder na unidade terapia 

intensiva. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma abordagem qualitativa, de revisão bibliográfica, exploratório 

pesquisado do ano 1995 a 2015. A busca pelos artigos divulgados Virtual de Saúde 

(BVS), extraídos nas bases de dados BDENF, LILACS e SCIELO, no período de 

agosto a outubro de 2016.  

Para tanto, foram utilizados como descritores os seguintes descritores: 

Habilidades, Liderança, Enfermeiro, Equipe, Unidade Terapia Intensiva. Foram 

encontrados 27 artigos que respondesse o objetivo da pesquisa e na língua 

portuguesa, sendo selecionados 09 artigos para análise, que atendia o objetivo 

desta pesquisa, sendo objetivo geral: Apresentar a necessidade do desenvolvimento 

de liderança do enfermeiro e objetivo específico: Descrever as principais habilidades 

do enfermeiro líder na unidade terapia intensiva. 

 

RESULTADO 

 

O enfermeiro diariamente, em sua atuação vivencia situações diversas que 

exigem tomadas de decisão, flexibilidade, resolução de problemas, mediação de 

conflitos, coordenação da equipe e planejamento para atingir objetivos da 

organização e dos clientes (JUNQUEIRA et al., 2011). 

Assim como na administração, a liderança em enfermagem passou por 

transformações. Segundo o modelo Nightgaleano, proposto no século XIX, a 

liderança consistia no poder centralizador, autoritário descendente, adquirindo, pois, 
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um caráter controlador do processo decisório, além da fiscalização de ações 

desenvolvidas pela equipe de enfermagem. Entretanto, observa-se a existência, na 

idade contemporânea, de um novo modelo de liderança: descentralização do 

processo decisório, enfatizando as relações interpessoais, comunicação, disposição 

para assumir riscos, motivação e valorização do indivíduo (CANASTRA, 2012). 

Diante desse contexto de transformação que se percebe, também a mudança 

de papéis no âmbito da enfermagem, ou seja, de uma função de supervisão do 

serviço de enfermagem e prestação de cuidados aos casos mais complexos, 

passou-se a ocupar cargos gerenciais atrelado à capacidade de liderança, 

acreditando-se que, assim como a gerência, a liderança se inclui num processo de 

aprendizado, sendo que a coexistência das duas características no pessoal de 

enfermagem contribui para que assim possa ocorrer o sucesso organizacional 

mediante o alcance dos objetivos da Instituição pelo profissional de saúde (BACON, 

1999). 

Muitas teorias sobre liderança foram criadas, entre elas podemos citar a 

situacional, a democrática, a permissiva e a autocrática, cada uma com suas 

características próprias podendo funcionar bem com um grupo e não com outro 

papel que um elemento assume no grupo é determinado pelas necessidades do 

próprio grupo, pelas características próprias de cada um dos elementos desse grupo 

e pela forma como essas características são percebidas pelos demais elementos, 

caracterizando a liderança situacional (KURCGANT, 1991). 

Dessa forma não existe o melhor estilo de liderança, o melhor é que haja um 

balanceamento de cada modalidade tendo em vista as características individuais de 

cada equipe. O sucesso de um líder não depende apenas dele, visto que se utiliza 

de outras pessoas enquanto estabelece e administra o trabalho na organização 

(BARROS, 2015). 

Assim, ele pode atingir suas metas com sucesso ao embutir em sua 

personalidade traços que demonstrem confiança, flexibilidade, coerência, apoio, 

saber ouvir, facilitador do processo, ético, justo, comunicativo, autoconfiante, 

inteligente, seguro, competente, determinado, participativo, criativo, sociável, 

controlado, entre outros. Tais características estimularão seus “seguidores” que, ao 

acreditar na força que os conduz, buscarão sem maiores problemas atingir os 

objetivos e se tornarão seguros diante de mudanças implementadas, comuns nas 

ciências da saúde (JUNQUEIRA et al., 2011). 
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Ser líder atualmente significa envolver as características necessárias para 

liderar em tempos de mudanças. As organizações estão mudando e com isso muda 

a forma de administração, o que traz como consequência a mudança do papel e 

competências do líder (JUNQUEIRA et al., 2011). 

Enfatizando as alternativas, não planos; possível em lugar de perfeito; 

envolvimento, em vez de obediência. Diante dessa transformação, as organizações 

de hoje são regidas muito mais pela influência do que pela autoridade. Os novos 

conceitos de liderança e gerência de pessoas serão parte integrante da abordagem 

das empresas, com o objetivo de obter os melhores resultados (OLIVEIRA, 2010).  

O trabalho em equipe exige que o enfermeiro considere o todo de cada 

indivíduo, respeite as individualidades, reconheça e fomente as competências, 

capacidades e potencialidades de cada membro. É importante que, durante o 

processo de trabalho, o enfermeiro ofereça oportunidades de participação, 

compartilhe e busque soluções para os problemas surgidos com toda sua equipe, 

procurando ouvir as opiniões dos membros, desenvolvendo a comunicação verbal e 

não-verbal (OLIVEIRA, 2010). 

Embora as habilidades pessoais do líder tenham grande importância no 

processo de liderança, outras características também deverão estar presentes: 

busca constante pelo conhecimento e distribuição deste aos liderados, comunicação 

eficiente, envolvimento, credibilidade, alto grau de resolutividade de atividades 

complexas e ambigüidades para o contexto organizacional em que se insere bom 

relacionamento interpessoal, entre outras (BACKES, 2008).   

Quando tratamos o tema liderança, naturalmente temos que tratar a questão 

do poder e influência. De acordo com Robbins (2010), os líderes utilizam o poder 

como meio para atingir objetivos (OLIVEIRA et al., 2012). 

Lembrando que possuir a inteligência emocional é fundamental nas nossas 

organizações, principalmente no contexto de mudanças em que vivemos, com 

pressão por resultados, prazos curtos, diversidade cultural e relações com as 

pessoas (CANASTRA et al., 2012). 

 

CONCLUSÃO 

 

As constantes mudanças na saúde demandam um profissional enfermeiro 

capaz, seguro, dinâmico e criativo, além de exigirem a busca incessante de novos 
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conhecimentos e informações acerca do assunto. As mudanças que estão 

ocorrendo no processo do cuidar como, por exemplo, a busca por menores custos 

da assistência, exige que os líderes sejam cada vez mais fortes e eficientes para 

lidarem com essas constantes mudanças no setor saúde. Essas transformações se 

refletirão em uma assistência de qualidade e na satisfação do cliente, somando-se 

ao reconhecimento e cooperação do grupo de trabalho. 

Num mercado, cada vez mais competitivo, o enfermeiro precisa estar 

preparado para assumir as inúmeras funções a ele atribuídas. Sendo assim, 

entendemos que é de fundamental importância o preparo dos profissionais de 

enfermagem no que concerne às habilidades de liderança, para que as ações de 

enfermagem atrelada à liderança sejam encaradas de forma natural e encorajadora. 

Diante do exposto, concluímos ser de suma importância para o profissional 

enfermeiro desenvolver as habilidades de liderança. 

 

Palavras-chave: Liderança; Enfermeiro; Unidade Terapia Intensiva. 
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ENFERMAGEM NO PRONTO SOCORRO: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
Kênia Mayara Albuquerque; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv. 

 
Email: kenia_mayara@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos, introduzidos no processo de produção, 

possibilitaram às empresas o aumento da produtividade e, consequentemente, dos 

lucros, e trouxeram impactos à saúde do trabalhador, com manifestações tanto na 

esfera do seu físico quanto no psíquico. Nesse contexto o trabalho como ação 

humana social, engloba a capacidade do indivíduo de produzir o meio em que vive, 

e nesse processo, o homem também acaba se modificando. Entre essas 

modificações encontram-se aquelas que têm impacto sobre o psíquico do 

trabalhador (MUROFUSE et al., 2005). 

Diante desse contexto, uma das possíveis consequências é a ocorrência da 

Síndrome de Burnout (SB), segundo Carlotto (2012), a definição mais aceita é 

fundamentada na perspectiva social-psicológica de Cristina Maslach e Susan 

Jackson, sendo definida como uma síndrome psicológica resultante de estressores 

interpessoais crônicos no trabalho, e caracteriza-se por: exaustão emocional, 

despersonalização (ou ceticismo) e diminuição da realização pessoal (ou eficácia 

profissional). 

A Síndrome de Burnout foi descrita pela primeira vez como sentimento de 

fracasso e exaustão causado por um excessivo desgaste de energia, força e 

recursos, descrevendo como um "incêndio interno", resultante da tensão produzida 

pela vida moderna, afetando negativamente a relação subjetiva com o trabalho. O 

desenvolvimento dessa síndrome decorre de um processo gradual de desgaste no 

humor e desmotivação acompanhado de sintomas físicos e psíquicos. O trabalhador 

perde o sentido da sua relação com o trabalho e faz com que as coisas já não 

tenham mais importância (GALINDO et al., 2012). 

Gonçalves (2008), afirma que de acordo com o Ministério da Previdência 

Social, em 2007 foram afastados do trabalho 4,2 milhões de indivíduos, sendo que 

em 3.852 foram diagnosticados com Síndrome de Burnout. Dentre as profissões que 

mais têm desenvolvido a Sídrome de Burnout encontra-se a enfermagem. Visto que 

o trabalho está diretamente ligado a todas as fases da vida, interagindo do 
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nascimento até a morte, além do árduo trabalho em turnos, à falta de 

reconhecimento profissional, trabalho excessivo, baixa remuneração, ligado também 

ao fato de serem os profissionais que permanecem por maior tempo em contato com 

o paciente e seus familiares, vivendo assim diversas situações de estresse junto aos 

mesmos, porém, nem sempre estão psicologicamente capacitados para lidar com 

tais situações (CAMPOS, 2005).  

Nesse contexto, incorpora-se o serviço de urgência no qual se sobressai o 

estresse dos(as) enfermeiros(as) diante das distintas atividades emanadas nesse 

ambiente, tornando-o favorável ao estresse. Frequentemente o profissional 

enfermeiro se depara com o pronto socorro cheio, fato agravado pela defasagem do 

número de leitos e obrigando-o, na maioria das vezes, a fazer escolhas sobre quem 

e como serão atendidos. Some-se que o atendimento à saúde da população envolve 

o relacionamento interpessoal, considerado, portanto, um potencial estressor. Esse 

relacionamento envolve variáveis individuais e grupais que resultam em desgaste 

físico e emocional desses profissionais (PANIZZON et al., 2008). 

Com isso o presente estudo tem como pergunta norteadora: Como a 

Síndrome de Burnout em enfermeiros vem sendo estudada? E como objetivo, 

discutir e analisar a Síndrome de Burnout em relação ao desgaste profissional dos 

enfermeiros nas unidades de Pronto Socorro. 

 

OBJETIVO 

 

Analisar a Síndrome de Burnout em relação ao desgaste profissional dos 

enfermeiros nas unidades de Pronto Socorro. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão da literatura científica de caráter qualitativo 

descritivo, em que se agrupou resultados de pesquisas obtidos em artigos de bases 

de dados online. Para a busca dos artigos utilizou-se as bases de dados: Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de 

Enfermagem (BDENF), National Library of Medicine, EUA (PubMed), Medical 

Literature Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) e Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), plataformas de ampla indexação online de revistas 
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científicas em saúde, tanto nacionais quanto internacionais, representando a maioria 

daquelas cujos artigos apresentam importante impacto na literatura científica. 

Definiram-se alguns descritores para o refinamento da pesquisa, como: 

“enfermagem”, “burnout”, “emergência”, nos idiomas inglês, português e espanhol. 

Para inclusão dos artigos foi associado o título ao objetivo. 

Foram incluídos artigos disponíveis eletronicamente de janeiro de 2005 à 

dezembro de 2015, por se tratar de um recorte temporal atualizado e ao mesmo 

tempo abrangente a respeito do tema.  Foram encontrados 50 artigos com os 

descritores burnout em enfermagem, foram definidos como método de exclusão os 

artigos que referiam apenas para abordagem de burnout no setor de emergência 

reduzindo para 8 artigos. Por fim, os artigos foram submetidos a todo o processo de 

extração de dados e, com base nisso, construído o texto científico. 

 

RESULTADO 

 

A palavra estresse não pode ser confundida com burnout no que se refere 

aos conceitos e diferenças, pois estresse ocorre a partir de reações do organismo às 

agressões de origens diversas, capazes de perturbar o equilíbrio interno do ser 

humano (FERREIRA, 2008). Em contrapartida, burnout é a resposta do estresse 

laboral crônico que envolve atitudes e alterações comportamentais negativas 

relacionadas ao contexto de trabalho com desconsideração do lado humano 

(CAMPOS, 2005).  

Segundo Murofuse et al. (2005), a Síndrome de Burnout manifesta-se através 

de quatro classes sintomatológicas, sendo: física, quando o trabalhador apresenta 

fadiga constante, distúrbio do sono, falta de apetite e dores musculares; psíquica 

observada pela falta de atenção, alterações da memória, ansiedade e frustração; 

comportamental, identificada quando o indivíduo apresenta-se negligente no 

trabalho, com irritabilidade ocasional ou instantânea, incapacidade para se 

concentrar, aumento das relações conflitivas com os colegas, longas pausas para o 

descanso, cumprimento irregular do horário de trabalho; e defensiva, quando o 

trabalhador tem tendência ao isolamento, sentimento de onipotência, 

empobrecimento da qualidade do trabalho e atitude cínica.  

As causas de adoecimento estão relacionadas às condições de trabalho, bem 

como aos fatores organizacionais cujas consequências estão vinculadas aos 
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desgastes físico e mental, e, por conseguinte, ao absenteísmo decorrente dessas 

situações. No caso de trabalhadores de enfermagem a SB, além de atingir o 

profissional, atinge os pacientes, a organização e o próprio trabalho quando os 

métodos de enfrentamento falham ou são insuficientes.  

As condições inadequadas do ambiente de trabalho são caracterizadas por 

jornadas prolongadas, excesso de tarefas, baixa autonomia, ambiente físico 

impróprio e baixa remuneração. Na presença destas condições o profissional pode 

realizar seu trabalho de forma mecânica, sem tempo para desenvolver seus 

conhecimentos, suas competências e habilidades, tornando-se frustrado em relação 

à sua função (MENEGHINI et al., 2011).   

A Enfermagem foi classificada pela Health Education Authority como a quarta 

profissão mais estressante. Além disso, encontra dificuldades em delimitar os 

diferentes papéis da profissão e, consequentemente, a falta de reconhecimento 

nítido entre o público, elevando a despersonalização do trabalhador em relação à 

profissão (MUROFUSE et al., 2005).  

Estudo realizado no estado do Rio de Janeiro teve como objetivo comparar os 

indicativos da Síndrome de Burnout em enfermeiros de uma unidade da atenção 

básica e de setores fechados de um hospital, o resultado foi de que 80% dos 

entrevistados nas unidades hospitalares apresentavam algum indicativo de burnout, 

contra apenas 10% dos profissionais entrevistados nas unidades básicas de saúde. 

Analisando por esse aspecto, é possível afirmar que as diferenças da dinâmica 

organizacional do trabalho, gera sobrecarga e tensão ocupacional. No que diz 

respeito ao campo de atuação do profissional esse dado mostra que o aumento do 

índice de absenteísmo e pedidos de licença é justificado pela sobrecarga do 

trabalho, visto que o enfermeiro no ambiente hospitalar é exigido a exercer diversas 

competências, as atividades assistenciais, organizacionais, de coordenação e 

gerenciamento dos serviços e da equipe. 

Visto que o presente artigo tem foco no serviço de emergência, sabe-se que o 

setor funciona como porta de livre acesso para os pacientes, independentemente da 

sua gravidade. Em um pronto socorro as situações imprevisíveis e o fluxo contínuo 

de pessoas demandam uma excessiva carga de trabalho por parte dos profissionais 

que nele atuam, a sobrecarga de trabalho expõe diretamente ao desgaste físico e 

emocional no seu cotidiano profissional. Muitas vezes algumas responsabilidades 

ultrapassam os limites da capacidade de atuação dos enfermeiros. É por isso, dentre 
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outros, que a Enfermagem é uma das profissões mais susceptíveis ao 

desenvolvimento da Síndrome de Burnout. Características próprias da profissão 

como excesso de atividades burocráticas, exaustivas horas e/ou dupla jornada de 

trabalho, baixa remuneração e ampla gama de funções são fatores que também 

contribuem para o surgimento da síndrome (VARGAS; DIAS, 2011).  

Outro fator relevante é que, embora o enfermeiro seja um profissional que 

cuida de pessoas, não rara às vezes, não devota à devida atenção a sua própria 

saúde. A causa disso pode ser atribuída à escassez de tempo atribuída a si mesmo, 

o que acarreta em déficit de autocuidado e limitação de lazer, potencializando o 

cansaço e o estresse do cotidiano (MONTANHOLI et al., 2006).  Neves et al. (2010) 

apontam que qualidade de vida é referida pelos enfermeiros como forma de atender 

suas necessidades básicas: moradia, convívio familiar e social, cuidar de si, lazer, 

trabalho digno e remuneração financeira satisfatória. Além disso, conceituam 

qualidade de vida como elemento essencial à felicidade.  Não existe nada mais justo 

do que trabalhar, ganhar bem e executar as funções/atividades com qualidade, 

atenção e benevolência. Na realidade, esse ponto de vista das atividades dos 

enfermeiros não tem sido coerente, o que se vê é um trabalho monótono, sem 

retorno financeiro com desgaste profissional e social.  

A importância de avaliar burnout em profissionais de enfermagem é, 

sobretudo, o fato de que se encontra pessoas com alta realização profissional, 

porém vivem em um sistema fechado, onde a comunicação é limitada, onde 

aparecem como consequência da profissão, o esquecimento ou o deixar de lado 

suas próprias atividades, evidenciando assim os fatores que evidenciam o 

surgimento da síndrome nos profissionais de enfermagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a dinâmica organizacional de um Pronto Socorro gera uma 

sobrecarga e tensão ocupacional, sendo necessário desenvolver estratégias de 

reorganização do processo de trabalho diminuindo fontes de estresse.  

Tendo em vista os resultados deste estudo, é possível concluir que os 

principais fatores relacionados à Síndrome de Burnout em enfermeiros que atuam no 

contexto hospitalar relatados na literatura envolvem aspectos organizacionais, 

condições inadequadas de trabalho, jornadas prolongadas, excesso de tarefas, 
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conflitos interpessoais, baixa autonomia e de remuneração, associados à 

sobrecarga psicológica, cognitiva e física dos profissionais. Esses aspectos devem 

ser considerados na avaliação dos ambientes de trabalho nos hospitais. Dessa 

forma, pode-se estabelecer um diagnóstico situacional e interferir nos fatores 

determinantes, visando melhoria da qualidade de vida dos enfermeiros. Propõe-se 

que outros estudos sejam elaborados na área da organização do trabalho hospitalar 

a fim de reunir subsídios teóricos para pensar e implementar uma organização 

laboral mais racional e flexível. 

Além disso percebe se que ainda não existem formas que detectem 

precocemente o surgimento da Síndrome nos profissionais, levando assim à reflexão 

de aprimoramento de uma política de atendimento à saúde do trabalhador, para 

minimizar problemas futuros, considerando as especificidades desses profissionais, 

visto que estão expostos às condições de vulnerabilidade. 

 

Palavras-chave: Burnout; Enfermagem; Emergência. 
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APONTAMENTOS DO TRÂNSITO COMO TEMÁTICA EM PROMOÇÃO DA 
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Moreira; Morenilza Bezerra da Conceição Fróes; Leonardo Tavares Martins; Maria 
Cecilia Leite de Moraes. 

 
Email: anselmo.vivamelhor@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O que é trânsito? Talvez não seja suficiente apenas a definição do dicionário 

para classificarmos, conceituarmos ou mesmo percebermos o que significa este 

termo. Na verdade, como toda palavra técnico-cientifica, em grande medida são os 

contextos, o espaço ou a área do saber a qual a utiliza que indicará seu sentido e 

significação. Talvez em sentido mais amplo possamos dizer que trânsito tem que ver 

movimentos, relações, com a própria dinâmica inerente a vida, ou seja, transito é 

fenômeno próprio da vida. No próprio desenvolvimento e fisiologia humana o trânsito 

se dá, através da interação de nossos constituintes físicos, emocionais, sociais. 

Logo o trânsito está intimamente ligado ao movimento, sendo este um ponto de 

interseção transversal comum a toda experiência humana. Isso faz desse assunto 

uma realidade presente em todas as épocas, sociedades e culturas (HOFFMANN; 

CRUZ; ALCHIERI, 2003). 

Por outro lado o desafio de se posicionar por um prisma interdisciplinar se dá 

em intento de maior grandeza, visto que a temática de interesse objeto de estudo 

nessa pesquisa emergir recentemente com maior visibilidade, e como toda área em 

desenvolvimento e ampliação se observa uma busca por maior clareza de 

pressupostos, caminhos metodológicos de pesquisa e produção de conhecimento 

validos, e mesmo no que afeta do ato de se apropriar de outras abordagens 

acadêmicas, bem como de aplicações metodológicas, no que diz respeito às suas 

convalidações ontológicas e epistemológicas, e naturalmente nas repercussões 

destas naquelas áreas donde ocorre a apropriação e aplicação (HOFFMANN; 

CRUZ; ALCHIERI, 2003). 

Assim a temática “trânsito” relacionada a circulação e mobilidade humana no 

meio acadêmico, cientifico e profissional tem assumido diversos encaminhamentos. 

Em sentido especifico, relacionado a circulação e mobilidade humana, é fenômeno 

estudado por várias áreas do conhecimento, a saber, nas ciências humanas e 
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sociais, ciências exatas e da terra (BRASIL, 2014a; PAVARINO FILHO, 2009). Nas 

ciências da saúde particularmente estudado na psicologia e na saúde pública como 

temática recente em promoção da saúde.  (BRASIL, 2014b; SILVA; GUNTHER, 

2009). 

 

OBJETIVO 

 

Descrever e destacar ainda que de modo breve, a reflexão e apontamentos 

das questões do trânsito e seu lugar, numa interface interdisciplinar em promoção da 

saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Revisão bibliográfica de caráter narrativo (ROTHER, 2007), em que se busca 

ensaiar a articulação de ideias e autores, que se limita a uma tentativa de explicitar a 

discussão a respeito da temática a partir da literatura acadêmica e cientifica de 

interesse disponível no intuito de que ao evidenciar a reflexão em tais elaborações 

possamos de algum modo contribuir numa melhor elucidação da temática. 

 

RESULTADO 

 

Contextualizando 

 

Os apontamentos aqui evidenciados partem de pressupostos pautados numa 

contextualização deste tema aparentemente pouco abordado no espaço cientifico e 

acadêmico da promoção da saúde, talvez dada sua recente inauguração como 

espaço formal de pesquisa acadêmica no meio brasileiro (SOUZA; OLIVEIRA; 

MARTINS, 2016). Tendo a temática trânsito se alinhado tradicionalmente as áreas 

Jurídicas, engenharias, psicologia e educação. 

No meio profissional tecnológico recentemente foi regulamentado e divulgado 

vários cursos técnicos relacionados ao trânsito, classificados no eixo tecnológico de 

infraestrutura e mobilidade pelo Ministério da Educação através do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Neste caso 

entendido trânsito como preconizado pelo Código de Transito Brasileiro - CTB, que 
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em seu artigo primeiro considera “trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos 

e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 

parada, estacionamento e operação de carga ou descarga” (BRASIL, 2013; 2014b). 

Neste sentido nas produções acadêmicas e cientificas, propriamente nas 

ciências da saúde, o trânsito como objeto de estudo da epidemiologia, psicologia e 

saúde pública, frequentemente tem sido relacionado a morbimortalidade, sendo 

apontados os denominados acidentes de trânsito terrestre – ATT, como uma das 

principais causas de morte prematura no Brasil e no mundo. Sendo assim elencados 

como um dos temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde em sua 

edição (BRASIL, 2006) e redefinição (BRASIL 2014b), caracterizado como um 

problema de segurança pública (MALTA et al., 2014; BACCHIERI; BARROS, 2011; 

MARÍN; VERMELHO; JORGE, 1996). 

 

Na linha do tempo 

 

As questões sobre trânsito e sua organização ocupam a mente humana 

desde há algum tempo, e em especial frente as mudanças tecnológicas e 

urbanização crescente dos últimos séculos. Silva (2004) inclusive menciona como 

Leonardo da Vinci no século XVI, propôs uma resolução para o intenso tráfego de 

pedestres e carruagens sugerindo o uso de um desnível nas laterais da via, 

definindo assim um espaço próprio para a circulação de pedestres, hoje elemento da 

via e parte do que chamamos de “calçada” (BRASIL, 2009; 2013). 

Em seu livro comportamento humano no trânsito os psicólogos Hoffmann, 

Cruz e Alchieri (2003) comentam que curiosamente o primeiro a transitar de 

automóvel no brasil foi Santos Dumont, abordando ainda do primeiro acidente com 

veículo automotor, registrado na Inglaterra em 1896.  Comenta também da primeira 

morte do primeiro homem vitima de um acidente de transito terrestre – ATT, por 

atropelamento de um automóvel em 13 de setembro 1899, em Nova York. Já no 

brasil é registrado o primeiro acidente de transito envolvendo automotor em 1987, 

veiculo conduzido pelo então José do Patrocínio que tinha por passageiro Olavo 

Bilac. De lá para cá os agravos, e os riscos e exposição as causas externas, a 

saber, acidentes e violências, bem como outras várias consequências como os 

traumas, traumatismos, sofrimentos aumentaram exponencialmente (FREITAS et al., 

2014; MALTA el al., 2009; PEREIRA; LIMA, 2006; MARIN; QUEIROZ, 2000). 
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Numa analise sobre a mortalidade em jovens no período de 1930 a 1991 

Vermelho e Jorge (1996) destacam a “transição epidemiológica para a violência”. No 

artigo que é resultado de uma tese de doutorado em saúde pública, é colocado que 

as taxas de mortalidade no brasil caíram até 1970 em São Paulo, e 1980 no Rio de 

Janeiro. Destacando que até 1950 as doenças infecciosas eram predominantemente 

pela mortalidade elevada, num entanto a partir de 1960 “a transição se tornou 

evidente e as causas violentas passaram a ocupar a primeira posição”. Ele ainda 

cita algumas doenças crônicas não transmissíveis e a AIDS dentro deste contexto 

epidemiológico.  

Em seu amplo estudo da literatura cientifica e documentos pertinentes 

Bacchieri e Barros (2011) avaliam os acidentes de transito no brasil em publicações 

no período 1998 e 2010. Pontuando entre as várias mudanças ocorridas no cenário 

político e social, a instituição no ano de 1998 do novo Código de Trânsito Brasileiro, 

em substituição ao Condigo Nacional de Trânsito – CNT de 1966, e várias outras 

providencias legislativas em contraste há poucos resultados efetivos na queda de 

mortalidade. Apontado entre as causas para os ATT a conjugação álcool e direção, 

indicando os pedestres como grupo vulnerável ao alto índice em acidentes com 

vítimas fatais, além de acidentes com motocicletas que ainda que não fatais, estão 

no topo do ranking de vítimas. Com bicicleta também tem alto sub-registro. Apesar 

das limitações na qualidade das informações explicitadas pelo e no estudo, o 

mesmo corrobora na direção de vários outros estudos (CARVALHO; FREITAS, 

2012; ANJOS et al., 2007; PINSKY; PARAVINO FILHO, 2007; ABREU; LIMA; 

ALVES, 2006). 

 

Um novo paradigma 

 

Vale ressaltar dois documentos importantes na discussão sobre questões do 

trânsito suas prioridades, contradições e dilemas. O primeiro o relatório da 

Organização Mundial da Saúde – OMS (NORMAN, 1962) elaborado pelo médico 

Leslie G. Norman “Road traffic acidentes: epidemiology control and prevention,” que 

se deu como marco se tornando um dos relatórios mais importantes a época, 

inclusive por reconhecer formalmente a partir daquele ano o trânsito como uma 

questão de saúde pública. Comentando a respeito Pavarino Filho (2009) identifica 

no documento a busca de uma metáfora entre termos comuns da epidemiologia e os 
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componentes e atores essenciais no trânsito e da ênfase dada em relação aos 

acidentes de trânsito foi “particularmente no que se refere a velocidade e à direção 

sob o efeito de bebida alcoólica”. Ênfase que tem sido dada em vários estudos sobre 

os efeitos do álcool combinado a direção (MONTEIRO, 2012; PINSKY; PARAVINO 

FILHO, 2007; DUAILIBI; PINSKY; LARANJEIRA, 2007; PINSKY; LABOUVIE; 

LARANJEIRA, 2004). 

O segundo documento foi um marco mundial e histórico pois a Organização 

Mundial de Saúde – OMS (WHO, 2004) destacou a segurança no trânsito como 

temática, produzindo na ocasião o “World report on road traffic injury prevention“. 

Que elevou a temática trânsito numa plataforma de enfática visualização diante dos 

tremendos impactos não só a segurança pública, saúde pública, mas a 

sustentabilidade ambiental e da vida humana. 

Em seu artigo sobre a morbimortalidade no trânsito Pavarino Filho (2009) traz 

ainda a discussão para o contexto brasileiro evidenciando a transição social, política, 

econômica e estrutural diante das resoluções propostas no relatório de 1962, e as 

mudanças paradigmáticas já evidenciadas no relatório de 2004, ambos da OMS 

supracitados. Destacando questões como mobilidade, sustentabilidade e equidade 

nos transportes. Sugerindo a partir daí que o posto no relatório de 2004 se alinha 

aos pressupostos da promoção da saúde. Concluindo por trazer a sugestão o 

paradigma da promoção da saúde, visto como campo interdisciplinar, como uma 

possibilidade de superar as incoerências e conflitos no trânsito, e uma possível 

dicotomia entre educação e saúde para o trânsito.  

Outros artigos abordam da premissa interdisciplinar diante dos desafios 

sociais impostos pelo transito a realidade humana, tanto nas áreas assistenciais, na 

práxis, como nas formas de avaliação e gestão das situações e circunstâncias 

produzidas pelo e para o trânsito, como estratégia a possibilitar ações efetivas que 

deem conta dessa demanda (VIEIRA et al., 2010; QUEIROZ; OLIVEIRA, 2003; 

MARIN; QUEIROZ, 2000). De fato, o que encontramos é um espaço aberto a novas 

reflexões e aplicações a partir do paradigma e abordagem em promoção da saúde 

que extrapola o eixo preventivo e emerge como uma força política e social 

articuladora de um novo e mais abrangente entendimento de saúde. Também 

extensível a temática trânsito e seus desdobramentos, impactando no cotidiano e 

práxis dos atores deste cenário. 
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CONCLUSÃO 

 

A promoção da saúde entendido como campo interdisciplinar, contextualizada 

a realidade sócio histórica, pode se dar não apenas como meio político articulador 

(LUZ 2009; PEREIRA; PENTEADO; MARCELO, 2000; CANDEIAS, 1997), mas 

também como estratégia para superar as fortes tensões presentes na temática 

trânsito, trazendo uma reflexão voltada com foco para além da prevenção de 

acidentes, assim orientada para um transito saudável, ou seja, uma valorização da 

vida e da saúde através de uma estrutura congruente, ambientado a convivência e 

relação fraterna, mediados pelo trânsito como veículo de acesso e estreitamento das 

relações e laços humanos sejam estes físicos ou subjetivos, intencionando o bem 

estar e qualidade de vida social. Se faz necessários novos e mais aprofundados 

estudos exploratórios deste relevante tema, inclusive dentre o emergente espaço 

acadêmico brasileiro em promoção da saúde. 

 

Palavras-chave: Tráfego; Promoção da Saúde; Interdisciplinaridade; Acidentes de 

Trânsito. 
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que 10% da 

população de qualquer país é composta por indivíduos com algum tipo de 

malformação. Tendo em vista a população brasileira de 169.799.170 habitantes, 

haveria 16.979.917 pessoas apresentando alguma malformação (BUENO; KIMURA, 

2008; PFEIFFER 2013).  

A Transposição das Grandes Artérias - TGA corresponde, aproximadamente, 

de 7-10% entre as cardiopatias congênitas cianogênicas, tendo sida considerada 

uma cardiopatia de evolução letal, por levar ao óbito 50% das crianças no primeiro 

mês de vida, e mais de 90% no primeiro ano, antes do surgimento de técnicas para 

sua correção. Com os avanços no conhecimento da fisiopatologia cardíaca e as 

descobertas tecnológicas nas últimas décadas, ocorreu redução da taxa de 

morbidade e aumento da sobrevida (JANETE et al., 2008; BUENO; KIMURA, 2008). 

Normalmente, a mistura do sangue entre as duas circulações acontece 

através da comunicação entre os átrios e ventrículos, ou grandes artérias. No 

entanto, uma malformação anatômica impedindo fisiologicamente essa mistura, é 

incompatível com a vida. Assim a transposição das grandes artérias corresponde à 

situação em que as artérias coronárias têm sua origem no ventrículo direito e o 

tronco pulmonar no ventrículo esquerdo, mesmo mantendo-se uma correta 

disposição das câmaras cardíacas (CRUZ et al., 2013; JANETE, 2005).  

As repercussões desse tipo de doença cardíaca são inúmeras, podendo 

ocasionar mudanças no contexto familiar e, a depender do quadro clínico 

apresentado, poderá comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, 

principalmente por causa do longo período de hospitalização (HUBER, 2010; SILVA, 

2006).  

Esse desenvolvimento neuropsicomotor compreende uma sucessão de 

mudanças sequenciais, contínuas e relacionadas à idade cronológica, na qual o 

indivíduo adquire características motoras, compreendendo movimentos singelos e 
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desordenados à capacidade de realizar movimentos ordenados e complexos, sendo 

parte integrante do desenvolvimento psíquico, sensorial e cognitivo (MOTA, 2009; 

RIVERA et al., 2007). 

A criança sem alterações clínicas, no primeiro ano de vida precisam de uma 

soma de padrões posturais e motores, que lhe permitam adquirir a postura 

antigravitacional, ganhando, assim, maior autonomia junto ao ambiente. Entre os 

fatores de risco que podem interferir no desenvolvimento motor normal estão os 

distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, as infecções neonatais, 

prematuridade, baixo nível de escolaridade dos pais e baixa condição 

socioeconômica. Quanto mais fatores envolvidos, maior a possibilidade de 

comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor (WILLRICH et al., 2009; 

RIVERA, 2007; UNGIER, 2005).  

Destaca-se a importante relação entre o sistema locomotor e respiratório 

onde a mobilidade da caixa torácica e o equilíbrio da musculatura envolvida na 

respiração dependem entre outros fatores de uma mecânica osteomioarticular 

satisfatória. Assim, havendo uma desorganização do sistema locomotor, o sistema 

respiratório sofre alteração. Igualmente acontece quando o sistema respiratório é 

alterado mecanicamente de forma inevitável repercutindo sobre a organização 

locomotora global (MOREIRA et al., 2010; SANTOS; DIAS, 2005).  

Embora a fisioterapia seja parte integrante do tratamento da TGA, na prática 

clínica, em crianças, parecem haver poucos estudos controlados e randomizados, 

avaliando os efeitos das técnicas fisioterapêuticas ou mesmo propondo terapêuticas 

especificas. 

 

OBJETIVO 

 

O presente relato de caso tem como objetivo descrever uma abordagem 

fisioterapêutica na reabilitação neuropsicomotora e respiratória pediátrica voltada à 

integralidade do indivíduo e não apenas ao reequilíbrio postural em paciente 

diagnosticado com Transposição das Grandes Artérias – TGA, Comunicação 

Interatrial - CIV e Comunicação intraventricular ampla - CIA. 

 

 

 



 
XVIII ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 588 

METODOLOGIA 

 

Se trata de um relato de caso, como orientado por Yoshida (2007) em 

Redação do relato de caso e Aragão e Tavares (2009) em Como Preparar Um 

Relato De Caso Clínico. 

Descrição do caso 

Paciente R.S.C.R, sexo masculino, 09 meses de idade, nascido de parto 

cesáreo, avaliado no setor fisioterapia da Clínica Escola da Faculdade Adventista da 

Bahia, com diagnóstico clínico de malformações congênitas das grandes artérias.  

Na história gestacional, segundo à genitora, a gravidez não foi planejada e 

não houve intercorrências durante a gestação, o parto foi a termo e no momento do 

parto a mãe apresentou hipotermia. Ao nascer a criança pesou 3,200 kg, 

apresentando cianose, e desconforto respiratório, sendo encaminhado para 

oxigênioterapia, e diagnosticado portador de Transposição das Grandes Artérias - 

TGA, Comunicação Interatrial - CIV e Comunicação intraventricular Ampla - CIA.  

Passou por um período de 209 dias em internação hospitalar entre enfermaria 

e UTI. Nesse período foi submetido à atriosseptostomia por balão de Rashknidem, 

onde evoluiu com gravidade sendo realizado novo procedimento cirúrgico (blalock-

taussig) devido a quadro de hipoxemia. Durante esse tempo fez antibioticoterapia 

venosa por seis semanas. Evoluindo com dificuldade de desmame ventilatório sendo 

traqueostomizado. Recebeu diversos esquemas de antibióticos por sepse. 

Foi submetido à gastrostomia por incordenação de sucção e deglutição. E na 

oportunidade foi realizada hermografia umbilical. Depois do quinto dia Pós-

Operatório – PO recebeu alta para enfermaria, onde mantinha dificuldade de 

desmame ventilatório, com necessidade de retorno para Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI pediátrica e uso de drogas vasoativas, mais Ventilação Mecânica 

Invasiva - VMI por 7dias, voltando para a enfermaria, onde permaneceu em 

desmame ventilatório com sucesso. Sem mais intercorrências, paciente recebeu alta 

hospitalar em uso de cânula de traqueostomia metálica sem suporte ventilatório, 

assim a genitora foi capacitada ao manuseio da mesma, bem como com 

gastrostomia. A genitora foi encaminhada pelo médico a procurar a fisioterapia para 

realização da reabilitação motora, fora ambiente hospitalar relata que teve algumas 

dificuldades devido não encontrar em sua região atendimento de fisioterapia 

pediátrica adequada. 
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Durante avalição fisioterapêutica, foi observado déficit do controle de cervical 

quando em posição prono; cifose lombar; deformidade congênita em pés bilateral, e 

diminuição de força muscular de tronco e cervical; com alteração de sensibilidade 

proprioceptiva. Paciente em uso de gastrostomia.  

Para a avaliação do sistema respiratório utilizou-se o Boletim de Silverman-

Andersen (BRASIL, 2011; SILVERMAN; ANDERSEN, 1959), onde o paciente 

apresentou padrão musculoventilatório com predomínio abdominal, aumento do 

trabalho respiratório – com desconforto moderado, evidenciando discreto batimento 

de asa de nariz e retração diafragmática; e ausculta pulmonar com roncos difusos. 

O paciente não apresentou habilidades e experiências sensórias motoras 

para desenvolver atividades de acordo com a sequência de eventos esperados para 

o desenvolvimento normal no primeiro ano de vida (TROSTER, 2008). 

Na evolução motora foi dada atenção especial a idade, sempre atentando 

para a qualidade dos movimentos. No intuito de uma melhor compreensão mediante 

o conhecimento do contexto em que criança está inserida, permitindo uma 

abordagem terapêutica de respeito aos limites da criança (BRAGA; PAZ JUNIOR, 

2008; FLEHMING; REIS, 2005; LONG; CINTA, 2001). 

 

RESULTADO 

 

Segundo a literatura espera-se para o desenvolvimento da motricidade 

grosseira, a criança ficar na posição dorsal e ventral, já poder sentar-se de forma 

estável, apresentando reações de equilíbrio e proteção, assumir atitude simétrica, ter 

uma boa rotação de tronco, levantar- se com equilíbrio e ficar em pé com bastante 

estabilidade, segurando-se nos objetos, e com apoio dar os primeiros passos 

(WILLRICH et al., 2008; MELO, 2011).  

A partir dessa referência conclui-se o diagnóstico fisioterapêutico por atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor por não ter apresentado equivalência entre a 

Idade Cronológica - IC e a Idade Motora – IM. Em relação a mudança de decúbito: 

não executa rolamentos; supino para prono para direita, supino para prono para 

esquerda; prono para supino para direita; prono para supino para esquerda; deitado 

para sentado. Na posição sentada: não realiza longsitting, sidesittng; membro 

inferior direito a frente; membro inferior esquerdo a frente. Em ajoelhado: não 

executa. Em semi – ajoelhado: não realiza posicionamento membro inferior direito a 
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frente; membro inferior esquerdo a frente. De quatro apoios: não realiza. Além de 

apresentar aumento do trabalho respiratório, retração diafragmática, dispneico, 

frequência respiratória 35 rpm, e discreto batimento de asa de nariz. 

Assim os objetivos fisioterapêuticos foram divididos em duas etapas, curto e 

médio prazo no total de doze seções, sendo dois atendimentos por semana com 

duração de uma hora cada atendimento. 

A curto prazo manter e/ou melhorar padrão respiratório, prevenindo possíveis 

complicações respiratórias; aprimorar o desenvolvimento neuropsicomotor para 

ganho de novas aquisições de acordo com suas respectivas fases; Mudança de 

decúbito: executar rolamentos; supino para prono para direita, supino para prono 

para esquerda; Aperfeiçoamento do controle cervical na posição supina e prona; 

realizar controle do tronco. 

A médio prazo manter e/ou melhorar padrão respiratório, prevenindo 

possíveis complicações respiratórias; aperfeiçoar mudança de decúbito na execução 

de rolamentos: supino para prono para direita, supino para prono para esquerda; 

mudança de decúbito: executar rolamentos, prono para supino para direita, prono 

para supino para esquerda, deitado para sentado; realizar mudança de postura 

deitado para sentado. 

Entendendo que no processo de reabilitação neuropsicomotora o estímulo 

intenso e contínuo, é de suma importância para aprimoramento motor, e ganho de 

novas aquisições motoras. Levando em conta o bem-estar geral da criança e para 

melhor efetividade terapêutica, foi desenvolvido um programa de reabilitação com a 

participação da genitora.  A mãe recebeu uma lista de atividades propostas para 

melhor desempenho da criança no ambiente domiciliar e outros ambientes do 

convívio da criança. 

Em cada seção, foi utilizado Boletim de Silverman-Andersem - BSA para 

avaliação do padrão respiratório. Antes do treino motor, era preparado todo material 

e equipamento de aspiração. Pois havendo necessidade durante a fisioterapia 

motora, com o deslocamento de secreção, era utilizado para remoção de secreção. 

Foi realizado treino de aprimoramento do controle cervical na posição prona, 

treino de sentado para deitado, com encosto para ajudar na estimulação do controle 

cervical na posição supina, para facilitar a elevação da cabeça. Controle cervical 

sentado com movimentos de tronco, utilizando brinquedos com sons para 
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desencadear reações de endireitamento e proteção, e favorecer correção da posição 

da cabeça. Treino para controle de tronco com o uso da bola de suíça.  

Treino de rolamento utilizando os membros inferiores e membros superiores, 

(posição supina) usando brinquedos. Arrastar na posição prona flexionando um dos 

membros inferiores. Sentado, para estímulo de reação e proteção, inclinação rápida 

do tronco para frente, dando suporte ao cotovelo e tronco, para a criança 

desenvolver respostas motoras mais rápidas nos braços. Equilíbrio sentado no colo, 

de frente (Terapeuta desloca o seu tronco para os lados, para frente, e para trás 

variando a intensidade).  

O paciente com diagnóstico clínico de malformações congênitas, portador de 

TGA + CIV + CIA, na avaliação fisioterapêutica inicial não apresentou equivalência 

entre a IC e a IM, apresentando um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E 

ainda que através do BSA fosse observado Desconforto Respiratório - DR, porém 

com o decorrer do tempo percebemos que era um padrão respiratório confortável 

para o quadro clínico apresentado pelo paciente. Tendo assim um aumento do 

trabalho respiratório. 

No final das doze seções foi realizada a reavaliação. Por ocasião da mesma 

foi observado uma melhora do desenvolvimento locomotor na postura sentada, 

permanecendo nesta posição sete segundos sem apoio, um melhor controle cervical 

na posição prona, e uma melhor disposição para rolamento para esquerda e direita. 

Levando em consideração o contexto em que o paciente estava inserido, os 

resultados obtidos foram satisfatórios. Nos referimos a limitações nos atendimentos, 

que eram realizados apenas duas vezes por semana, tendo um espaço longo de 

tempo entre um atendimento e outro, a ausência aos atendimentos fisioterapêuticos 

por ocasião de um episódio de pneumonia levando o paciente a internação 

hospitalar por uma semana, da dificuldade de locomoção da genitora no 

deslocamento até o local de atendimento, chegando em parte das vezes dez a 

quinze minutos depois do horário marcado para atendimento, por depender de 

transporte público para chegar até a Clínica Escola. 

 

CONCLUSÃO 

 

Esse relato de caso evidenciou resolução na reabilitação de uma criança com 

Transposição das Grandes Arterias - TGA em acompanha¬mento fisioterapêutico 
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clinico, identificada pela melhora neuropsicomotora observada no desenvolvimento 

locomotor, e melhora da função respiratória indicada pelo aumento do trabalho 

respiratório. Assim um protocolo de fisioterapia, baseado em exercícios 

cinesioterapêuticos demonstrou-se eficaz. Dada a importância da estimulação 

contínua e sistemática realizada precocemente, para um melhor resultado na 

reabilitação sugere-se a continuidade e aperfeiçoamento deste protocolo 

fisioterapêutico. 

 

Palavras-chave: Transposição dos Grandes Vasos; Cardiopatias Congênitas; 

Anormalidades Congênitas; Reabilitação; Modalidades de Fisioterapia. 
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