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DESENVOLVIMENTO DO JOGO DE BATALHA NAVAL UTILIZANDO O 
FRAMEWORK OpenGL 86 
Benones Alves; Daniel Lima; John Pessanha Santos; Maik Melo; Sergio Alves; Laércio Carpes.  
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DISPOSITIVO DE AUXÍLIO A MOBILIDADE DE DEFICIENTES VISUAIS 
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INCLUSÃO AO MEIO SOCIAL E GARANTIA DE LOCOMOÇÃO DE 
DEFICIENTES VISUAIS, ATRAVÉS DE UM APLICATIVO ANDROIDE E UM 
BANCO DE VOLUNTÁRIOS 92 
Cicero Andrade de Freitas Junior; Roberto Sussumu Wataya.  

IoT - PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DE PIVÔS DE IRRIGAÇÃO PARA 
AGRICULTURA INTELIGENTE 93 
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LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: DUAS 
FORMAS DE PREPARAR UM SER HUMANO PARA O MUNDO 94 
Carlos Alberto Expedito Damasceno Barboza; Roberto Sussumu Wataya.  

METODOLOGIAS ÁGEIS ADAPTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
MONOGRAFIAS 94 
Lucas Rodrigues da Silva; Roberto Sussumu Wataya.  

MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA NO AUXÍLIO DE DECISÃO JUDICIAL 95 
Rubens Paulino de Lima; Laercio M. Carpes.  

NANOTECNOLOGIA E SUAS APLICABILIDADES NA ATUALIDADE 96 
Jair Roberto Raya Sanchez; Laercio Martins Carpes.  

O USO DA INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 96 
Beatriz Bohn Santos; Roberto Sussumu Wataya.  

OpenGL PARA A COMPUTAÇÃO GRÁFICA 97 
Rhuan Teixeira de Almeida Chaves; Rafael da Rocha Nunes; Laercio Campes.  

PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE APOIO À 
DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES EM UM CONTEXTO DE 
PRODUÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 98 
Rogério Mattos; Me. André Marcos Silva.  

RECONHECIMENTO FACIAL PARA AVA 98 
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Marcos Vinicios Soares Heck; Laercio Martins Carpes.  

RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM IMAGENS MÉDICAS COM IA 
UTILIZANDO PYTHON 99 
Alaenny Garcia dos Santos; Edmar Santos.  

SIMULADOR DE CONCEITOS ARITMÉTICOS 100 
Brendon Wallace Melo Vieira; Marcos Oliveira Nunes.  

SISTEMA ANTI-PLÁGIO PARA TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 101 
Allan Gonçalves da Costa; Roberto Sussumu Wataya.  

SISTEMA EDUCACIONAL DA BOLSA DE VALORES 101 
Matheus Luiz; Marcos Oliveira Nunes.  

SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO 
– FERRAMENTAS DE COLETA, INTEGRAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE 
DADOS 102 
Marnes Adão S. Cassule; Me. André Marcos Silva.  

SISTEMAS MULTIAGENTES: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 
NOVOS AGENTES BASEADO EM REPUTAÇÃO 103 
Daniel de Azevedo Joveliano; Adriano Borrego.  

SISTEMAS MULTIAGENTES: UMA ABORDAGEM PRÁTICA 103 
Daniel de Azevedo Joveliano; David Tigre Moraes; Julia Gomes Arsenio da Silva; Sara Suelen 
de Jesus Barreto; Adriano Borrego.  

TESTE DE VULNERABILIDADE EM APLICAÇÕES WEB 104 
Kevin Augusto Garcia Silva; Erivelton Nunes.  

EDUCAÇÃO FI ́SICA 106 

A CONTRIBUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DO CIRCO 
POR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 107 
Johnny Amaral Lima; Raul Fernando Ferreira Lima; Ruan Pereira De Oliveira; José Carlos 
Rodrigues Júnior.  

COESÃO DE GRUPO NO FUTEBOL EM CATEGORIAS DE BASE 108 
Douglas Versuti Arantes Alvarenga; Guilherme Henrique Cordeiro Xavier; Ivan Wallan Tertuliano.  

DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS ENTRE 6 E 10 ANOS DE 
IDADE: OLHARES DO TGMD-2 108 
Marcus Vinícius de Melo; Renato Feitosa do Nascimento; Ivan Wallan Tertuliano.  

MOTIVOS PARA A ADERÊNCIA E ABANDONO DA PRÁTICA DE ATIVIDADE 
FÍSICA 109 
Larisse Lima Vieira; Rodrigo de Brito Alves; Ivan Wallan Tertuliano.  

NÍVEIS DE ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA EM NADADORES DE ÁGUAS 
ABERTAS 110 
Fernanda Karen Buzeto; Ivan Wallan Tertuliano.  

OS EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBIO PARA MELHORIA DA QUALIDADE 
DO SONO 111 
Eric Lazai Silva; Maicon José dos Santos Silva; Walter Augusto Felicio Viana; Ivan Wallan 
Tertuliano.  

ENFERMAGEM 112 

A PERSPECTIVA DO ENFERMEIRO FRENTE A SUA VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL E SOCIAL 113 
Débora Passarelli Silva; Maria de Lourdes Moura Guedes; Oswalcir Almeida de Azevedo.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 11 

ASPECTOS DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSOS NA ATENÇÃO 
BÁSICA 114 
Diane Barreto Gonçalves Conceição; Osvalcir Almeida de Azevedo.  

AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO THERAPEUTIC INTERVENTION 
SCORING SISTEM – 28 (TISS-28) NOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE 
PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 114 
Camila Alves Moreira; Nayara Helem Gomes Pereira; Luciana Aparecida Reis.  

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER 
CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 115 
Andressa Adriana Da Silva; Renata Cristina Schimdt.  

CONHECIMENTO DE GESTANTES ACERCA DE SEUS DIREITOS NA 
ATENÇÃO BÁSICA 116 
Dhelly Prates da Silva; Elisabete Venturini Talizin.  

CUIDADO DO IDOSO: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS DIANTE DO 
ENVELHECIMENTO 117 
Lidiane Gomes de Souza Conrado; Clara Emile da Silva Santana; Oswalcir Almeida de Azevedo.  

DOR ASSOCIADA AO PARTO CESÁREA – UMA REVISÃO DA LITERATURA 117 
Maria Julia Manca de Oliveira; Thaylon Eduardo Brandão Lopes; Vivian Inácio Zorzim.  

EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR FAMILIAR DE IDOSOS COM HISTÓRICO DE 
QUEDA 118 
Rublana Cardoso de Oliveira Carvalho; Fabio Marcon Alfieri; Haviley Oliveira Martins; Elisabete 
Venturini Talizin; Juliana Guisardi Pereira; Maristela Santini Martins.  

MULHERES MENOPAUSADAS E SUAS CRENÇAS SOBRE ESTA FASE DA 
VIDA 119 
Lídia da Silva Santos; Matheus Dias Lemos; Vivian Inácio Zorzim.  

O ENFERMEIRO E O CONTOLE DE COMUNICANTES EM HANSENIASE: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 120 
Brenda Laís Santos De Oliveira Queiroz; Teresa Armando Francisco; Renata Cristina Schmidt 
Santos.  

RISCOS OCUPACIONAIS DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM NO 
ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 120 
Ane Sulivan De Araújo Pereira; Regina Fonseca Peixoto; Luciana Aparecida Reis.  

RISCOS OCUPACIONAIS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM NO 
AMBIENTE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DA LITERATURA 121 
Gésia Mendonça Ruckdeschel; Oswalcir Azevedo.  

SOLIDARIEDADE – UM ATO DE AMOR 122 
Andressa Adriana da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

USO DA CALÊNDULA (CALÊNDULA OFFICINALIS) E BABOSA (ALOE 
BARBADENSIS) NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 123 
Juliana dos Santos Albuquerque; Josivan Boaes Amorim; Luciana Aparecida Reis.  

FISIOTERAPIA 124 

A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DO NÚCLEO DE APOIO A 
SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 125 
Felix Raul Antonio Montoya Reyes; Alana Seifert Bergamo.  
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A RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA FRENTE À 
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS 125 
Rute Leal; Tatiana Soares Zilig da Silva Oliveira; Abrahão Augusto Joviniano Quadros.  

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ÓSSEA EM INDIVÍDUOS QUE USAM CAFÉ 
E REFRIGERANTE, COMPARATIVAMENTE Á INDIVÍDUOS CONTROLE. 126 
Adriana Oliveira da Silva; Leila Marilia Pedro Dundão; Lídia Elizabete Quissanga Gunza; Elias 
Ferreira Porto.  

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE EVENTOS CÉREBRO 
CARDIOVASCULARES EM HIPERTENSOS COM E SEM CONTROLE DA 
PRESSÃO ARTERIAL 127 
Larissa Geovana Fonseca Rocha; Natália Duarte Moreira Marques; Elias Ferreira Pôrto.  

AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM MULHERES COM OSTEOPOROSE, 
OSTEOPENIA E SAUDÁVEIS 128 
Gabrielly Eulália da Silva de Brito; Kamila de Alencar Voros Lucas; Violeta Guizado Gutierrez; 
Poliani de Oliveira Lima  

AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM PACIENTES COM DPOC 128 
Brendah Lorene Zózimo Vieira; Jordana Fagundes da Cunha; Elias Ferreira Porto.  

EFEITO DA HIDROTERAPIA E DA CINESIOTERAPIA EM PACIENTE COM 
FIBROMIALGIA 129 
Andreza Silva Souza; Karolayny Vidal de Oliveira; Ana Denise Brandão.  

EFEITO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO OMBRO DOLOROSO 
EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC): UM 
ESTUDO DE REVISÃO 130 
Esvaldina Neves Ngola Castro; Lannay Carolina Silva Ferreira; Cristiane da Silva Costa; Abrahão 
Augusto Joviniano Quadros  

EFICÁCIA DA ELETROESTIMULAÇÃO FUNCIONAL EM PACIENTES COM 
POLINEUROPATIA DO DOENTE CRÍTICO EM UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 131 
Bruna Tavares Santos Silva; Augusto Cruz.  

EQUILÍBRIO CORPORAL EM INDIVÍDUOS IDOSOS 131 
Thais de Oliveira Pimentel; Elias Ferreira Porto; Fabiano Abrahão Bernardes.  

ESCALAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DA FADIGA NA ESCLEROSE 
MÚLTIPLA: UM ESTUDO DE REVISÃO 132 
Renata Coelho Rodrigues; Abrahão Augusto Joviniano Quadros.  

INFLUÊNCIA DA FOTOTERAPIA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) 
NA REABILITAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA 133 
Gislene Barroso da Silva; Joana Ngueve Haleca; Alessandra Lima; Fausto Candido.  

O USO DO PORTFÓLIO COMO METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO 
INTEGRADO EM SAÚDE 134 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Poliani de Oliveira Lima; Haviley Oliveira Martins.  

PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA SARCOIDOSE 
PULMONAR 134 
Élcida Margarida Ricardo Azevedo; Elias Ferreira Porto.  

NUTRIÇÃO 136 

ADEQUAÇÃO DE DIETAS VEGETARIANAS ESTRITAS PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 137 
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Kevin Fortes de Oliveira; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Elinalva Lima de Amorim; Grazielly 
Teodosio Nascimento; Glaucia Barrizzelli Murino; Sabrina Daniela Lopes.  

ALIMENTO FUNCIONAL: CENOURA 137 
Cristiane Queiroz de Carvalho; Chayene de Oliveira Costa; Maria A parecida Silva Freire; Mateus 
Ferreira dos Santos; Miriam Martins Ketzer; Paola Caroline Soares; Marcia Weber.  

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ESCOLARES DE 6 AOS 13 
ANOS 138 
Daniela Garcia Silva; Prof. Dr. Natália Cristina de Oliveira Vargas e Silva.  

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE TRABALHADORES DE SERVIÇOS 
BÁSICOS SOBRE ROTULAGEM DE ALIMENTOS: UMA ABORDAGEM 
EDUCATIVA 139 
Katya da Silva Patekoski; Alessandra Silvino da Silva; Yariasmim Araújo; Cilda Souza; Denis 
Shiguemoto; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro.  

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS QUE FREQUENTAM 
UM CENTRO DE VIVÊNCIA EM EMBU-GUAÇU 140 
Wanderson Felipe Santos Costa; Ramayana Lopes de Andrade; Larissa da Costa Oliveira; 
Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

BANANA VERDE COMO ALIMENTO FUNCIONAL 141 
Camila Reis Santos; Danielle Pereira Martins; Daiane Maiara Conceição; Eliene Aparecida dos 
Santos Silva Luiz; Ester Vitória de Vargas; Letícia de Freitas Basílio; Márcia Lopes Weber.  

DIETAS VEGETARIANAS E ORIENTAÇÕES ELABORADAS PARA PÚBLICO 
ATENDIDO NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO DE 
SÃO PAULO 141 
Andréa Francisca Da Silva; Ana Paula Duarte; Cristiane Gomes Da Silva; Narcisio Rios Oliveira; 
Prof.ª Ms. Glaucia Barrizzelli Murino.  

ELABORAÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO E ÍNDICE DE CONVERSÃO 
PARA CARNES 142 
Marciane da Silva Freitas; Eliene Soares Silva; Larissa da Costa Oliveira; Grasiele Cristine 
Macario Santos de Macedo; Suellen Teodoro Santos; Marcia Lopes Weber.  

ESTADO NUTRICIONAL, CONHECIMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL JUNTO A PARTICIPANTES DE UMA FEIRA DE 
SAÚDE EM IBIÚNA, SÃO PAULO 143 
Evangeline de Carvalho Quartim; Keliane Santos Vale; Niala Cena dos Angeles; Sabrina Daniela 
Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Maria Fernanda Melo 
Lopes Ninahuaman.  

OFICINA CULINÁRIA COM PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 144 
Carla Naomi Ogawa Fujihira; Caroline dos Santos Medeiros; Ellen Cristina de Lima; Erika 
Yamada Batalha; Milene Fracfort Magalhães Miranda; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

PERFIL DE EGRESSOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DO UNASP – SP, DE 
2002 A 2016 145 
Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; Hingrid Rocha Araújo; Raquel Lacerda Maia; 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Cristina Teixeira Martins.  

PERFIL DOS ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO DO UNASP 145 
Poliana Solino Arruda; Bruna de Cássia Macedo dos Santos; Grasiele Cristine Macario Santos 
de Macedo; Sabrina Daniela Lopes Viana.  
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PERFIL NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM UMA AÇÃO 
COMUNITÁRIA EM SAÚDE 146 
Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Danielle Pereira Martins; Ester Vitória de Vargas; Sabrina 
Daniela Lopes Viana.  

PLANILHA AUTOMATIZADA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: UMA 
FERRAMENTA DE GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 147 
Kevin Fortes de Oliveira; Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; Evellin Damerie Venâncio 
Müller Malta.  

PLANILHAS AUTOMATIZADAS PARA O ATENDIMENTO NUTRICIONAL 148 
Kevin Fortes de Oliveira; Glaucia Barrizzelli Murino.  

PROJETO EDUCATIVO DE NUTRIÇÃO JUNTO A PRATICANTES DE 
ATIVIDADE FÍSICA 148 
Andreza Chagas de Lima; Gislayne Santos de Oliveira; Stefany Pereira Martins; Thalita do 
Nascimento Souza Silva; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro.  

QUALIDADE DA DIETA, ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, DE 
TRABALHO E DE SAÚDE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO DE UMA 
REDE PRIVADA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 149 
Gislene Kauffman Furgêncio; Natália Miranda da Silva; Nyvian Alexandre Kutz; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; Leslie Andrews Portes.  

RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PAIS E FILHOS DE CRECHES DE 
CARAPICUÍBA – SP 150 
Nailton Isbaltar Alves; Aline de Araújo Pereira; Dayse Evellin Santiago Campos; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

RESTO-INGESTÃO E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA MERENDA 
ESCOLAR DE UMA CRECHE PÚBLICA NA REGIÃO METROPOLITANA DE 
SÃO PAULO 151 
Dayse Evellin Santiago Campos; Fabiano Fagundes Tomkio; Evellin Damerie Venâncio Müller 
Malta.  

VERIFICAR A SATISFAÇÃO E O CONHECIMENTO SOBRE A 
REMUNERAÇÃO SALARIAL DO NUTRICIONISTA, DOS ALUNOS DO 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO 
NA ZONA SUL DE SÃO PAULO 152 
Derivania de Jesus Santos; Wanderson Felipe Santos Costa; Fabio Martinez Dias; Ulisses Bruno 
Saporito Furtado; Edilene Ferreira Silva; Liliane Frades; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

PEDAGOGIA 153 

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR DE 
SEUS FILHOS 154 
Marília Santos De Jesus; Haller Elinar Stach Schünemann.  

A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA E O FRACASSO ESCOLAR 154 
Adllay Aline Pereira Costa; Haller Elinar Stach Schunemann.  

AUTONOMIA MORAL: ESTRATÉGIAS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 155 
Camila Vieira de Toledo; Michelle Sousa Morais; Raimunda Dourado Soares; Haller Elinar Stach 
Schunemann.  

CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO QUE SUSTENTAM 
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES ALFABETIZADORES 156 
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Marilda Lucena Procópio; Dayse Karoline Sousa Silva de Carvalho.  

CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DO ALUNO NAS 
SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 157 
Aldecy Reis da Silva; Edileuza Américo Araújo; Valdete Januária Alves; José Nilton de Lima.  

DIFICULDADES DE LEITURA: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 
ESCOLARES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 157 
Bruna Patrícia Kerpen; Daniela Fernandes Macedo; Vivian Medeiros Bonfim; David Mesquita da 
Costa.  

FORMAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE A EDUCAÇÃO MORAL E JUSTIÇA NO 
AMBIENTE ESCOLAR 158 
Ana Carolina de Almeida Rosa; Bianca Tainara de Mello; Haller Elinar Stach Schunemann.  

O PERFIL DO GESTOR DA ESCOLA PÚBLICA 159 
Mariane Lacerda; Elize Keller-Franco.  

O QUE PENSAM OS PROFESSORES DE UMA ESCOLA PARTICULAR 
PAULISTA SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 159 
Daiane Santos Mendes Pereira; Alessandra de Oliveira Capuchinho Gomes.  

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À ESTRUTURA 
FAMILIAR E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 160 
Tatiane Roris Soares; Costa Tomaz Da Silva; Haller Elinar Stach Schunemann.  

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PAIS DE ALUNOS DE UMA ESCOLA 
PÚBLICA PAULISTA SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA 161 
Fabiola Santos Silva; Roberto Carlos Sonego.  

SERÁ QUE A REPROVAÇÃO AINDA É UM MOMENTO DE TENSÃO NA 
RELAÇÃO COM A FAMÍLIA MESMO DIANTE DA DIMINUIÇÃO DESSE 
PROCESSO? 161 
Maiara Barreto; Mariana de Jesus; Tatiany Manfrin; Haller Elinar Stach Schunemann.  

PSICOLOGIA 163 

A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO FRENTE AO CENÁRIO ESCOLAR NA 
VIVÊNCIA DO BULLYING – RELATO DE EXPERIÊNCIA 164 
Darlan Pires da Silva Santos; Marine do Nascimento Silvestre; Polyana de Castro Oliveira; Tainá 
Cruz Pinho; Dra. Suely Maria Santos da Silva Franca.  

ANÁLISE DO PERFIL DOS REFUGIADOS SÍRIOS EM SÃO PAULO 
BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO BASE GÊNESIS 165 
Maiara de Oliveira Nunes; Elisabete Agrela de Andrade.  

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM FILHOS DE PAIS DIVORCIADOS: UMA 
REVISÃO INTEGRATIVA 165 
Isabel Cristina Pereira da Costa Melo; Bárbara Santos Gonçalves; Kennia Naiane Dias Ferreira; 
Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  

AS CONSEQUENCIAS DAS DROGAS EM ADOLESCENTES 166 
Patrícia Barreto de Santana; Simone Sena Machado; Vivian Andrade de Araújo.  

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES 
FAMILIARES 167 
Lucia Alves Galdino; Lucia da Silva Lima; Sideli Biazzi Rojas.  

DIGA NÃO AO BULLYING – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 167 
Karine Vieira de Moraes; Mariangela Nascimento Bezerra de Paula; Ludimilla Deisy da Silva 
Gomes Martins; Maximiana Lopes de Sousa Castro; Suely Maria Santos da Silva Franca.  
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DISTÚRBIOS PSICOSSOMÁTICOS EM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS 168 
Ronald Gabriel Rodriguez Caballero; Jessica Rodrigues da Silva; Priscila Veronez Pereira; 
Tercia Pepe Barbalho.  

ENVELHECIMENTO E VELHICE: PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES DE 
UMA ESCOLA PRIVADA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 169 
Jessyka nogueira de Araújo; Daniele Santos Silva; Maidel Epifânia da Silva; Vivian Andrade de 
Araújo.  

ESTUDOS SOBRE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE 170 
Amália Cristina Batista; Vivian Andrade Araújo.  

HABILIDADES SOCIAIS NA LITERATURA: UM ESTUDO PILOTO 171 
Jefferson de Oliveira Francisca; Sideli Biazzi Rojas.  

INCLUSÃO ESCOLAR: SOBRE A ÓTICA DOS PROFESSORES 171 
Daniele Lanes Pacheco; Haller Elinar Stach Shunemann.  

INTERVENÇÕES NA VIVÊNCIA DE BULLYING COM ALUNOS DE ESCOLA 
PÚBLICA 172 
Bruna Rocha; Karine Araújo; Nelly Joana Silva Brandão; Romário Sobrinho; Suely Maria Santos 
da Silva Franca.  

MAPEAMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO SUL 
DE SÃO PAULO CAMPO LIMPO 173 
Damares Borges dos Santos; Karine Vieira de Moraes; Mariangela Nascimento Bezerra de 
Paula; Ludimilla Deisy da Silva Gomes Martins; Maria Camila Azeredo de Jesus; Vivian Andrade 
Araújo; Elisabete Agrela de Andrade.  

O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS FRENTE AO BULLYING NA ESCOLA 173 
Daiane Lunguinho da Silva; Vitória Maria da Silva; Camila Clein; Suely Maria Santos da Silva 
Franca.  

O CONCEITO DE ESPIRITUALIDADE EM VIKTOR FRANKL 174 
Itamar Padrão de Siqueira; Alberto Domeniconi Nery.  

O PAPEL DAS HABILIDADES SOCIAIS NO PROCESSO DE ADOECIMENTO 
DA PESSOA COM FIBROMIALGIA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 175 
Luciana Maria de Santana; Reginaldo Pessoa Santos; Suely Maria Santos da Silva. Franca.  

OS DESAFIOS DE ESTAGIAR EM UMA CASA DE APOIO PARA CRIANÇAS 
COM CÂNCER 175 
Ana Flávia Oliveira Souza; Felipe Santos Carvalho; Kerolayne Sousa Nascimento; Nadja Denise 
da Silva Nery; Suely Maria Santos da Silva Franca.  

PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM OLHAR SOBRE AS 
PERSPECTIVAS DE VIDA E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN 176 
Bruna Aparecida de Queiroz; Paulo Henrique Homs de Oliveira; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso.  

PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 
PROMOÇÃO DE SAÚDE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE 
SÃO PAULO 177 
Jessyka Nogueira de Araújo; Elisabete Agrela de Andrade.  

PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL NOS ADOLESCENTES NA ZONA SUL 
DA CIDADE DE SÃO PAULO 178 
Priscila de Oliveira Silva; Romana Mendonça Coutinho; Vivian Andrade Araújo.  

PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO: UM ESTUDO DE CASO 179 
Reginaldo Pessoa Santos; Laura Aló Torres; Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 17 

RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E A DEPRESSÃO EM 
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS 180 
Ana Paula Barbosa de Sousa; Letícia Aparecida Neves; Elisabete Agrela de Andrade.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: 
RESSIGNIFICANDO SONHOS 180 
Laura Aló Torres; Reginaldo Pessoa Santos; Jessyka Nogueira; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso.  

SEMELHANÇAS E COMPLEMENTARIEDADES ENTRE TÉCNICAS 
PROJETIVAS (HTP E TCP) 181 
Laís Regina Silva Melo; Deisy Olimpio Pessoa; Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  

TRANSEXUAIS E O ACESSO A SAÚDE PÚBLICA 182 
Felipe Pereira Silva; Leila Raquel Alves Sant´Ana; Alberto Domeniconi Nery.  

TRIAGEM DIGITAL PARA QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA POR AVALIAÇÃO 
NEUROPSICOLÓGICA EM UM SERVIÇO ASSISTENCIAL DA CIDADE DE 
SÃO PAULO 183 
Isaac dos Santos Teixeira Junior; Thiago da Silva Gusmão.  

UMA ANÁLISE DA PERSONALIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DOS 
TESTES PROJETIVOS HTP E PIRÂMIDES DE PFISTER: UM ESTUDO DE 
CASO 184 
Vivian Loietes de Oliveira Prado; Taysis da Silva Rocha Fiuza; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso.  

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 185 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: FISIOTERAPIA EM CASA 186 
Afonso Silva Fonseca; Cleyton Jesus dos Santos Santana; Daniel Jesus dos Santos Santana; 
Jéssica L. S. G. de Castro; Kelly Cristina de Oliveira; André Marcos da Silva; Edmar Santos; 
Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa.  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO AGENDAMENTO DE 
REUNIÕES ENTRE ALUNOS E COORDENADORES 186 
Andressa Ferreira Busch; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; 
Moisés Santana Araújo; Poliana Silva de Oliveira; Ricardo Acácio Silva; Robert Junio Monteiro 
de Faria; Shayana Aparecida Meyer; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa.  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO AGENDAMENTOS 
RÁPIDOS PARA CLÍNICAS 187 
Andrew Moraes Ferreira; Diovanny Cesar; Rafaella dos Santos Fernandes; Wesley Alves 
Ferreira; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu 
Wataya; Rodrigo da Rosa.  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO LINHA DO TEMPO 188 
Cristiane de Oliveira Santos; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; 
Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa; Bruno Pereira; Lorran Farias; Fábio Guedes; 
Augusto Rosa.  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO SISTEMA DE 
COLPORTAGEM DE PALESTRA 189 
Jhones Silva dos Santos; Marcos Vinicius Lima De França; Rafael de Sousa Pires; André Marcos 
da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa.  

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO TROCADOR 189 
Cleber Texeira Gomes; André Marcos da Silva; João Alberto dos Santos; Fernando da Costa; 
Rodrigo da Rosa; Ronye do Lago; Thiago de Souza Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu 
Caetano; Roberto Sussumu Wataya.  
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GUARDIAN ANGEL SCHOOL (SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO 
ESCOLAR) 190 
Emerson Marcelo Pedroso da Silva; Jadson Mateus de Miranda; Talita Oliveira Machado; Thamy 
Reis Umeno; Edmar Santos; André Marcos da Silva; Gustavo Abreu Caetano.  

PROJETO MBarber 191 
Luiz Henrique Lopes Salles Junior; Guilherme Brunholi da Silva; Enryson Oliveira Ferraz; Marcio 
Marçal Milher; Stephen Knupfer; Gustavo Abreu Caetano; Edmar Santos; Roberto Sussumu 
Wataya.  

SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 192 
João Rafael; Renoar Barboza; Vinicius Lapa; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo 
Abreu Caetano.  

SUICÍDIO: CONVERSAR É O MELHOR REMÉDIO 192 
Wesley dos Santos Lima; Lucas Ferreira Pinheiro; Felipe Pereira Pinto; Rodrigo da Rosa; André 
Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya.  

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 194 

A LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM: OFICINAS DE CULINÁRIA 
SAUDÁVEL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL (2017) 195 
Gisleangela Santos Lima; Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Márcia Dias de Oliveira Alves; 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Ivanildo Gomes do Prado.  

CUIDANDO DOS CUIDADORES E ACOMPANHANTES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 196 
Joyce Cristina Santos Carvalho; Jackeline Araújo Silva Cirilo; Elisabete Venturini Talizin; Vivian 
Yuka Chino.  

DIAGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO OPERATÓRIO DE ALUNOS COM 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DO LAPEMA 196 
Rubinaria Rocha Oliveira; Stephanie de Souza Portela; Elnaque Ribeiro Costa Leite.  

IGREJAS SAUDÁVEIS: EXPERIÊNCIA DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE POR MEIO DE EXPOSIÇÕES EDUCATIVAS 197 
Izabel Maria de Oliveira; Anselmo Cordeiro de Souza; Gina Andrade Abdala; Maria Cecilia Leite 
de Moraes.  

LIDANDO COM AS EMOÇÕES: OFICINA DE ARTE TERAPIA 198 
Rebecca Ferreira Fonseca; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian Andrade Araújo.  

PROJETO ANGOLA-BRASIL: VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL 
POR MEIO DA CULINÁRIA 199 
Gisleangela Santos Lima; Domingos Gonçalves Zacarias Chicapa; Cristina Etosi Ricardo 
Azevedo; Nazaré Filipa Bumba Serpa; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

PROJETO PÃO DA VIDA DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS SAUDÁVEIS, 
ESPIRITUALIDADE E AÇÃO SOCIAL ENTRE UNIVERSITÁRIOS 200 
Joselma Bezerra do Nascimento Silva; Carynna dos Santos Nascimento Monteiro; Gabriela 
Merkler Martins; Jéssica Cielly Antunes Rocha; Raissa Vieira Rossi; Evellin Damerie Venâncio 
Müller Malta; Márcia Cristina Teixeira Martins.  

PÓS-GRADUAÇÃO 201 

A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, AOS FAMILIARES 
DE PACIENTES NA UTI, SOBRE A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 202 
Ana Paula Oliveira; Roberto Carlos Sonego.  
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ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM EM INSTITUIÇÃO DE EMERGÊNCIA EM 
ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS OFÍDICOS DO GÊNERO 
BOTROPS 202 
Sandra dos Santos Castro; Roberto Carlos Sonego.  

O ENFERMEIRO E A COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL JUNTO AO PACIENTE 203 
Hugo Alves Sacramento; Roberto Carlos Sonego.  

INFECÇÕES DE ACESSOS VASCULARES PERIFÉRICOS: EPIDEMIOLOGIA 
E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO 204 
Marcio Antonio de Oliveira; Vivian Yuka Chino.  

PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 204 
Juliana de Freitas Machado Chagas; Haviley Oliveira Martins.  

VOLUNTARIADO 206 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM VILA VELHA-ES: RELATO DE EXPERIÊNCIA 207 
Aline Veras da Silveira; Beatriz dos Santos Souza; Jair Roberto Raya Sanchez; Nayara de 
Andrade Monteiro; Patricia Maria da Silva Costa; Cristina Zukowsky Tavares.  

OBRA MÉDICO-MISSIONÁRIA E ESCOLA CRISTÃ DE FÉRIAS NO 
VILAREJO DE GAME FOKPE, TOGO 208 
Nyvian Alexandre Kutz; Janete Versuti; Thamires Aparecida Cardoso Matias de Lemos; Daniel 
Bueno Matias de Lemos; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA: FEIRAS DE SAÚDE KIDS NA GUINÉ 
BISSAU 209 
Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian Inácio Zorzin; Wallyson Da Silva Santos; Benedito 
Donizetti Bertoso; Fátima Ramalho Lefone.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO I SIMPÓSIO KIDS DE CRIACIONISMO 209 
Stela de Moura Cerqueira; Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso; Sabrina Daniela Lopes Viana; Márcia Cristina Teixeira Martins.  

TEXTO COMPLETO 211 

ENSINO MÉDIO 212 

BIOLOGICAL BODY SYSTEM (BBS) 213 
Arthur Pont de Jesus; Nicolas Freitas Silva; Ferreira da Silva Vaz; Alann Kelly Pirchiner Perini.  

CLOUD COMPUTING: A NOVA FORMA DE ARMAZENAMENTO 216 
Gustavo Garcia Silva; Luana Pereira Ricart; Mariana Marques de França; Wesley Lopes de 
Caldas.  

DESVENDANDO O PORTUGUÊS 222 
Carlos Eduardo Gomes Vieira; Dayse Karoline Sousa Silva de Carvalho; Guilherme Nunes 
Teixeira; Leonardo Dias de Araujo Alves; Lucas Ferraz de Moraes; Maurício Alves Ruza; Alann 
Kelly Pirchiner Perini.  

IMMUNOLOGICAL WARS - UMA APRENDIZAGEM SOBRE ELEMENTOS DE 
DEFESA DO CORPO HUMANO 228 
Christian Piccine Lirio; José Vitor Silva; Pedro André; Vitor de Souza Araújo; Alann Kelly 
Pirchiner Perini.  

MATH BOX 234 
Carlos Matheus Oliveira de Sousa; Elnaque Ribeiro Costa Leite; Henrique Matheus da Silva; 
Pedro Henrique Rizzo Ferreira; Vinicius Santos Rocha; Alann Kelly Pirchiner Perini.  
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GRADUAÇÃO 237 

ADMINISTRAÇÃO 238 

DISCUTINDO ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO. ANÁLISE DAS 
REPRESENTAÇÕES DE NOVAS MASCULINIDADES EM CAMPANHAS 
PUBLICITÁRIAS 239 
Bruno Cesar Peralta Ribeiro; Gabriela Vieira da Silva; Monalisa Santos Santana de Souza; 
Romilda Costa Motta.  

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 246 

AVALIAÇÃO DOS POTENCIAIS ANTIOXIDANTE E FITOTÓXICO DE 
EXTRATOS DE PRÓPOLIS VERDE PROVENIENTE DO MUNICÍPIO DE 
ATIBAIA – SP 247 
Leandro Antônio Ferreira Penitente; Marco Aurélio Sivero Mayworm  

AVALIAÇÃO MELISSOPALINOLÓGICA DO GEOPRÓPOLIS DE MELIPONA 
QUADRIFASCIATA ANTHIDIOIDES LEPELETIER 1836 NA RESERVA 
BIOLÓGICA DE MOGI GUAÇU, SÃO PAULO 255 
Luara Kelly Moreira da Silva; Adriana de Oliveira Fidalgo; Luce Maria Brandão Torres; Cynthia 
Fernandes Pinto da Luz.  

LEVANTAMENTO DA METODOLOGIA UTILIZADA PELOS PROFESSORES 
DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA DA EJA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS 262 
Samara Gomes Pereira; Antenor Aguiar Santos; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 270 

CONTROLADORIA EMPRESARIAL: PERCEPÇÃO DOS MICROS E 
PEQUENOS EMPRESÁRIOS DA ZONA NORTE DA CIDADE DE OSASCO 
SOBRE A UTILIZAÇÃO DA CONTROLADORIA COMO FERRAMENTA DE 
GESTÃO EMPRESARIAL 271 
Fábio Miranda de Oliveira; Jasmine Daiane Oliveira dos Santos; Patrícia Fernandes Frauches.  

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 279 

DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM DADOS EDUCACIONAIS 280 
Diego Silva Sousa; Laercio Martins Carpes.  

ESCALANDO UM SISTEMA DE ADOÇÃO DE ANIMAIS COM UMA 
ARQUITETURA ORIENTADA A MICROSERVICES 287 
Weverson Nascimento; Cristiano Felício.  

INTEROPERABILIDADE DE LINGUAGENS 292 
Rafael Alcindo de Lima; Cristiano Felicio.  

O BENEFÍCIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS PROCESSOS DA 
ORGANIZAÇÃO NA VISÃO DO GESTOR 298 
Eliaquim Guimaraes Branda; Maitê Marques Caetano.  

SISTEMA WEB COMO INCENTIVO À ADOÇÃO DO SCRUM COM 
INTEGRAÇÃO AO KANBAN E GRÁFICO DE BURNDOWN 305 
Marcella Pedro Bom Pereira; Cristiano Lino Felicio.  

SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE GASTOS COM ENERGIA 
ELÉTRICA USANDO ARDUINO 314 
Ihuri Carvalho Barboza; Clodonil Honório Trigo.  

TÉCNICAS DE GAMIFICAÇÃO PARA UM APLICATIVO DE SISTEMAS 
LINEARES. 321 
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Andrew Leme Pavam; Marcos Oliveira Nunes.  

EDUCAÇÃO FI ́SICA 329 

A PERSPECTIVA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA 
INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MOTORA NAS AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 330 
Leslie Andrews Portes; Stefeni Cristine Ramos Barbosa; Luan Fábio Dias Ribeiro; José Carlos 
Rodrigues Junior.  

ENFERMAGEM 337 

A EXPERIÊNCIA MASCULINA NO PROGRAMA PRÉ NATAL 338 
Maisa da Silva Rodrigues; Alyne Naite Passos da Silva; Aline Zorzim Berger; Vivian Inácio 
Zorzim.  

FISIOTERAPIA 345 

AVALIAÇÃO ESPIROMÉTRICA DOS VOLUMES PULMONARES EM 
DIFERENTES DECÚBITOS 346 
Douglas Alves da Silva; Lilya Nayara de Matos Mesquita; Willian Audecir dos Santos França; 
Fausto Leandro Candido; Elias Ferreira Pôrto  

CONTROLE NEUROMOTOR DO MEMBRO SUPERIOR EM PACIENTES QUE 
SOFRERAM AVC 353 
Merilyn da Silva Alves; Marcela Silva Ferreira Costa; Fábio Marcon Alfieri; Abrahão Quadros.  

O EFEITO DA CINESIOTERAPIA E HIDROCINESIOTERAPIA NA DOR, 
CAPACIDADE FUNCIONAL E FADIGA EM MULHERES COM FIBROMIALGIA 360 
Walber Tenorio Sampaio; Bárbara Samille Moreira de Sousa; Mayleize Neves de Oliveira; Ana 
Denise Brandão.  

NUTRIÇÃO 368 

A HUMANIZAÇÃO NO SERVIÇO DE SAÚDE NA PERCEPÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS DOS CURSOS DE SAÚDE DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO 
PRIVADO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 369 
Narcisio Rios Oliveira; Jaqueline Nery Vieira de Carvalho; Ellen Helena Coelho; Kenia Máximo 
dos Santos; Márcia Dias de Oliveira Alves; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA SOBRE PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA EM 
ACADEMIA 376 
Luiza Steimbach Kniss; Ana Rubia; Adna Kevellyn; Denis Shiguemoto; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

ABORTO E RESPEITO À VIDA 383 
Fabiano Fagundes Tomkio; Hingrid Rocha; Ramayana Lopes De Andrade; Larissa Da Costa 
Oliveira; Grasiele Cristine Macario; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

ANALISE DE PERÓXIDOS EM ÓLEO DE LINHAÇA DOURADA SUBMETIDO 
A DISTINTAS TEMPERATURAS 389 
Carla Juliane Martins Rodrigues; Camila Mattos Rocha Olivieri.  

ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁLCOOL DENTRO DO CONTEXTO FAMILIAR 
DE UMA REGIÃO DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 396 
Nailton Isbaltar Alves; Aline de Araujo Pereira; Dayse Evellin Santiago Campos; Edivania 
Santana da Silva; Poliana Solino Arruda; Aisamar Carvalho Elias Pereira; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso.  

ATENÇÃO ÀS QUESTÕES DE SEXUALIDADE NA ÁREA DA SAÚDE 404 
Clicia Graviel; Cristiane Hibino; Daniel Coni da Silva; Elena Takami; Suellen Teodoro Santos; 
Eunice Barros Ferreira Bertoso.  
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CONSUMO DE ALIMENTOS IN NATURA OU MINIMAMENTE 
PROCESSADOS, PROCESSADOS E ULTRAPROCESSADOS EM 
ADVENTISTAS EXPOSTOS A DIFERENTES PADRÕES DIETÉTICOS 
VEGETARIANOS 410 
Fernanda Cerqueira Azevedo; Golda Arminda López Pariapazza; Márcia Cristina Teixeira 
Martins; Evellin Damerie Venâncio Müller; Taísa Sabrina Silva Pereira.  

EDUCAÇÃO EM NUTRIÇÃO MATERNO-INFANTIL EM UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE EM SÃO PAULO 417 
Marcela Cipriano de Oliveira; Sabrina Daniela Lopes Viana; Raira Oliveira.  

ESTADO NUTRICIONAL E AÇÃO EDUCATIVA JUNTO A IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 425 
Ana Paula da Silva; Angela Conceição Vieira; Carla Juliane Martins Rodrigues; Lais Priscila de 
Souza Freitas; Thyeillen Cleisly Avelino de Camargo; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E ESTILO DE VIDA DE 
TRABALHADORES ADMINISTRATIVOS DE UMA INSTITUIÇÃO 
UNIVERSITÁRIA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 432 
Tais Miotto; Rachel Cardoso Mendonça de Oliveira; Claudia Cardoso Mendonça Silva; Victoria 
Emerenciano Broge; Bruna Caroline Vieira Ramos; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

HÁBITOS ALIMENTARES, ESTADO NUTRICIONAL E AÇÃO EDUCATIVA 
JUNTO A FUNCIONÁRIOS DE UMA UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO 439 
Daryanne de Souza Pedroso; Jheneffer Teles Simões Souto; Josiane Batista Cardoso; Lenilce 
Lopes Garcia Melo; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 
Salgueiro.  

PERCEPÇÃO E SATISFAÇÃO CORPORAL DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS 446 
Saila Manuele de Andrade; Emily Pinto; Bruna Camargo Walter; Thayna Santana da Costa; 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

TRABALHANDO A NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL A PARTIR DE 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR E AS DIETAS 
ADOTADAS POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 452 
Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Thais da Silva Nunes; Felipe Cipriano de Oliveira; 
Steffany Teodoro Santos; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 
Oliveira Salgueiro.  

PEDAGOGIA 458 

A EUTANÁSIA NA CONCEPÇÃO DE DISCENTES DO 6º SEMESTRE DO 
CURSO DE PEDAGOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO CONFESSIONAL DA ZONA 
SUL DE SÃO PAULO 459 
Amanda Da Silva Oliveira; Ana Carolina Paixão; Raquel Amaral; Rebecca Aguiar; Thayna Freitas 
Do Vale; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS: RECURSOS EFICAZES PARA O ENSINO 
DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 466 
Jéssica da Silva Pinho; Fabiola Santos Silva; Alessandra de Oliveira Capuchinho Gomes.  

NÃO HÁ LIMITES NA IDADE PARA SER FELIZ – PROJETO ÉTICA NA 
SEXUALIDADE DA TERCEIRA IDADE 473 
Juliana Jeske; Rosemeire Martins Moreira; Karina Novaes; Telma Luz; Bruna Viana; Eunice 
Barros Ferreira Bertoso.  
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PSICOLOGIA 479 

A AFETIVIDADE EM CRIANÇAS EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 480 
Vivian Loietes de Oliveira Prado; Márcia de Fátima Polini.  

AÇÃO SOLIDÁRIA: PROJETO RECOLORINDO O ARCO-ÍRIS 486 
Débora Corrêa Nürmberg; Adam Williams Da Rocha Neri; Evellyn Carine De Souza Flôr; Marcia 
Regina Fernandes Da Silva; Roberta Sasha Guedes Vieira; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

DINÂMICA EMOCIONAL E AFETIVA DE PESSOAS COM VITILIGO NO 
TESTE DAS PIRÂMIDES COLORIDAS DE PFISTER 493 
Marcela Bento Ferreira; Daniel de Aguiar Souza; Laura Aló Torres; Tercia Pepe Barbalho.  

EXPÊRIENCIA DE INTEREVENÇÃO COM UMA PACIENTE COMATOSA: 
UMA PROPOSTA DE HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 500 
Camila Ramos da Silva; Camila Santos de Melo; Sideli Biazzi Rojas.  

PERFUME COMO CULTURA MATERIAL 506 
Karyne Serafim Cardoso; Lídia Evelin Oliveira Gomes; Haller Elinar Stach Schunemann.  

PROJETO COMUNITÁRIO – INTERAÇÃO SOCIAL COM DESBRAVADORES 512 
Daiane Lunguinho Da Silva; Thais De Almeida; Aline Silveira; Vitoria Maria Da Silva; Isaac 
Pereira; Luana Farias; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ADOLESCENTE ADMIRÁVEL SOB O OLHAR 
DOS DISCENTES DE PSICOLOGIA 518 
Isaias De Souza; Amarildo Ernesto Bernardo; Daniel Bueno Matias De Lemos; Thamires 
Aparecida Cardoso Matias De Lemos; Vinicius Pinto Da Costa; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

RELATO DE EXPERIÊNCIA: COLORINDO A CIDADANIA 524 
Ingrid Lima Santiago; Ana Carolina Ferreira Pacheco; Andreza De Souza Macedo; Carolaine 
Silveira; Keitianny Samara De Sá Alves; Eunice Barros Ferreira Bertoso.  

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 530 

CONSTRUÇÃO DE UM SKATE ELÉTRICO CONTROLADO POR APLICATIVO 
MÓVEL EM PLATAFORMA ANDROID 531 
Enryson Oliveira Ferraz; Gustavo Abreu Caetano; André Marcos Silva.  

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 538 

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE: ANÁLISE DO CURSO 
SOB A ÓTICA DO SCRUM 539 
Matheus de Souza Rodrigues; Roberto Sussumu Wataya  

CIRCUITO KIDS DE SAÚDE E PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E 
OBESIDADE EM CRIANÇAS PARTICIPANTES, NA CIDADE DE IBIÚNA, SP: 
RELATO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 545 
Alex Soares Feitosa; Maria Carolina Pinheiro Lima; Rafaelly Stéfani de Oliveira da Silva; Maria 
Fernanda Melo Lopes Ninahuaman; Sabrina Daniela Lopes Viana.  

ESTADO NUTRICIONAL, CONSUMO ALIMENTAR E ORIENTAÇÃO COM 
BASE NOS OITO REMÉDIOS NATURAIS NA IASD COHAB ADVENTISTA 551 
Juliana Barbosa Silva; Juliana Dalapicula Amaral; Helaine Cristina da Costa Bastos; Átila 
Rodrigues Mendes; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Marcia Maria 
Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro.  

PROJETO HABILIDADES SOCIAIS: APROXIMAÇÃO UNIVERSIDADE E 
ESCOLA MEDIANTE AÇÕES EXTENSIONISTAS 558 
Rosemeire Martins Moreira; Cristina Zukwosky Tavares; Elize Keller Franco.  
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TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA 565 
Débora Andrade Moreira; Jéssica Félix da Silva; Erika Yamada Batalha  

USO DO SQR20 NUMA FEIRA DE SAÚDE NO INTERIOR DE SÃO PAULO- 
IBIÚNA: RELATO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 572 
Juliana de Oliveira Rodrigues; Sâmella Marques; Polyana de Castro Oliveira; Maria Fernanda 
Melo Lopes Ninahuaman; Thiago da Silva Gusmão Cardoso.  

PÓS-GRADUAÇÃO 580 

A SAE COMO FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO FRENTE AO PACIENTE 
COM SEPSE NO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA E TERAPIA INTENSIVA 581 
Klebson Ferreira Lima; Vivian Yuka Chino.  

ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO: ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM INTENSIVA 589 
Luciano José Montanha; Isaac Rosa Marques.  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ACIDENTE COM ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 596 
Jéssica Pereira Alhaga; Vivian Yuka Chino.  

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SEPSE NA 
EMERGÊNCIA 604 
Waucleide da Silva Ferreira; Vivian Yuka Chino.  

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA EXISTÊNCIA DO ERRO NA PRESCRIÇÃO 
DE MEDICAMENTOS FEITA PELO MÉDICO 614 
Gilmar Cruz Nascimento; Roberto Sonego.  

CETOACIDOSE DIABÉTICA E ESTADO HIPERGLICÊMICO 
HIPEROSMOLAR: PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES CLÍNICAS DO DIABETES 
MELLITUS DECORRENTES DA NEGLIGÊNCIA NO AUTO CUIDADO 622 
Fábio Vidal Franco; Roberto Sonego.  

CONTENÇÃO MECÂNICA DO PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL NA 
EMERGÊNCIA 630 
Agda Mayra Silva Martins; Haviley O. Martins.  

CRISE HIPERTENSIVA NO SETOR DE EMERGÊNCIA: FUNDAMENTOS 
PARA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 638 
Elizete Ferreira Camelo Timóteo; Isaac Rosa Marques.  

DESCRIÇÃO DO ATUAL MODELO ASSISTENCIAL NA ATENÇÃO BÁSICA 
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ORIENTADO PARA A INTEGRALIDADE 
VISANDO A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA COM QUALIDADE 645 
Rodrigo Vieira Fernandes; Vivian Yuka Chino  

FUNDAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE 
EM MORTE ENCEFÁLICA 651 
Gabriela Oliveira Clementino; Isaac Rosa Marques.  

FUNDAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS 
EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS 657 
Cristiane Ribeiro; Isaac Rosa Marques.  
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IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA APLICAÇÃO DA ESCALA DE 
SEDAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRA - UMA 
REVISÃO DA LITERATURA 665 
Mayara do Nascimento Ferreira Silva; Vivian Yuka Chino.  

INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES E PRINCIPAIS MICRO-ORGANISMOS EM 
ACESSOS VENOSOS CENTRAIS E CATETERES PARA DIÁLISE NOS 
PACIENTES COM LESÃO RENAL AGUDA INTERNADOS NA UTI 673 
Camilla Rodrigues Vieira; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv.  

INFECÇÃO HOSPITALAR EM SETORES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 681 
Janclecia Renne de Araújo Paternostre; Isaac Rosa Marques.  

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA PNEUMONIA ASSOCIADA À 
VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 688 
Josilene Rodrigues Rocha; Haviley Oliveira Martins.  

O IDOSO COM CONFUSÃO MENTAL NA UNIDADE DE SAÚDE 
RELACIONADO A DESIDRATAÇÃO 695 
Gisele Amanda de Oliveira; Vivian Yuka Chino.  

PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS SOBRE HUMANIZAÇÃO E 
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SETOR DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 702 
Rodrigo Garcez Brito; Vivian Yuka Chino.  

PREPARO ESTRATÉGICO DA ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA FRENTE 
AO CUIDADO PALIATIVO 709 
Denise dos Santos Melo; Isaac Rosa Marques.  

PRINCIPAIS FATORES CAUSAIS DA SÍNDROME DE BURNOUT EM 
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UNIDADE DE TERAPIA 
INTENSIVA 716 
Alessandra da Silva Gomes Almeida; Vivian Yuka Chino.  

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS NA PREVENÇÃO DE 
PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA 724 
Maria Zélia da Silva Lopes; Vivian Yuka Chino.  

REFLEXÕES SOBRE GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM UNIDADES 
DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO DA LITERATURA 732 
Kênia Mayara Albuquerque; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv.  

REPERCUSSÕES DOS CUIDADOS PALIATIVOS PARA PROFISSIONAIS 
INTENSIVISTAS E PARA FAMILIARES 739 
Quélen Marques Garske; Isaac Rosa Marques.  

SAÚDE MENTAL E SOFRIMENTO PSÍQUICO NOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM 746 
Josilene Rodrigues Rocha; Haviley Oliveira Martins.  

TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTE CRÍTICO 756 
Leila Lima da Silva; Haviley Oliveira Martins.  
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APRENDA E DIVIRTA-SE COM AS SÍLABAS 
 

Hudyson Querino; Alann Perini. 
 

E-mail: hd.querino@hotmail.com 
 
Introdução: Desenvolvi como meu Trabalho de Conclusão de Curso uma aplicação 
em formato de jogo na linguagem Unity para computadores. Objetivo: É um jogo 
educativo na área de Português, mais especificamente Divisão Silábica, com o foco 
em crianças do Ensino Fundamental I. Método: Para o desenvolvimento do jogo 
utilizei a “engine Unity” versão 5.4.3 no modo 2D. Resultado: Ao iniciar a aplicação o 
usuário poderá escolher três modos de jogo, todos com os níveis de dificuldade normal 
ou difícil para escolha do usuário. No modo de jogo Complete as Palavras o usuário 
verá na tela uma palavra incompleta com uma sílaba a menos, então deve escolher 
entre quatro opções qual a sílaba que deve completar a palavra em questão. Ao 
selecionar a resposta, o jogo avançará para a próxima palavra, no fim aparecerá 
quantas ele acertou e qual foi a nota (de 0 a 10) que ele tirou. O Quiz é basicamente 
um jogo de perguntas e respostas onde o usuário deve escolher entre quatro opções 
qual a resposta correta para a pergunta em questão. Ao final das 10 questões que 
existem por nível, aparecerá quantas questões ele acertou e qual foi a nota (de 0 a 
10) que ele alcançou. O último modo de jogo é um Jogo da Memória simples com dois 
níveis de dificuldade. No jogo o usuário deverá virar as “cartas” que conterão imagens 
com o objetivo de encontrar em sequência à outra imagem exatamente igual a primeira 
encontrada, ao encontrar todas as imagens o jogo mostra que o usuário concluiu o 
Jogo da Memória com êxito e volta ao menu com as outras opções de jogo e 
dificuldade. Conclusão: Portanto, conclui-se que a aplicação é um jogo que busca 
aprimorar o raciocínio lógico e o conhecimento de crianças sobre a divisão silábica. 
 
Palavras-Chave: Jogo Educativo; Unity; Divisão Silábica. 
 
 
 

ATLAS IMPRESSÕES  
 

Paulo Emilio Lemes Martins; Artur de Oliveira; Lucas Barreto Barberino; 
Leonardo Pereira Ricart; Roberto Piagem Martins. 

 
E-mail: pauloemiliolemescel@hotmail.com 

 
Introdução: Atualmente, vivemos um momento onde o tempo é prioritário em uma 
sociedade, principalmente em grandes cidades, uma das ferramentas ainda muito 
utilizada e sem previsão para sua substituição é o papel, e com ele a impressão. 
Objetivo: Desenvolver um sistema onde é possível que um usuário consiga fazer a 
impressão a distância, e retirar o arquivo impresso na respectiva gráfica. Método: 
Todo o projeto foi pensando na facilidade do usuário teria em gerenciar seus pedidos 
de impressão com um site prático e intuitivo para isso foi desenvolvido na plataforma 
de software Asp. Net utilizando funções atuais e de fácil interação aos usuários. 
Resultados: Redução do tempo gasto entre ir até a gráfica e principalmente o tempo 
que leva entre a entrega da proposta da impressão até o início do processo é um fator 
importante e deve ser observado. Sem contar com a disponibilização de um 
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funcionário para realizar esta tarefa. Foi pensando nisto que surgiu a ideia de um nicho 
diferenciado em relação ao normal foco dos programadores de Web, um nicho onde 
ainda não foi desbravado pela grande massa de programadores. A ideia principal do 
Atlas Impressões é justamente visando a economia de tempo e dinheiro, visando a 
rápida entrega feita ao usuário e o pedido feito de maneira simples intuitiva e de 
qualquer lugar onde o sistema esteja disponível ajudando diretamente aquele usuário 
final ou empresa que precisa de agilidade, segurança e competência. Pensando em 
campanha de marketing, será utilizada a seguinte ideia: Ao invés de perder tempo 
procurando uma boa gráfica por tortuosas ruas de São Paulo, deixe que o Atlas 
Impressões faça isto por você, em simples cliques na plataforma online, é possível 
fazer uma encadernação, uma impressão, plastificar um documento e tudo isso sem 
sair de casa ou empresa. Atlas Impressões tem de sobra mérito do visionário Artur de 
Oliveira.  
 
Palavras-Chave: Metodologia Científica; Serviços Online. 
 
 
 

BLOOD QUEEN  
 

 
 

Ana Caroline de Almeida Oliveira; Gabriela Silva Oliveira; Matheus 
Antonelli Gomes de Sousa Cruz Silva; Paloma de Fatima Cabrito 

Praxedes; Vinicius Francisco Mendes dos Santos; Mauricio Larião 
Bernardo Lima. 

 
E-mail: analoiolaoliveira@outlook.com 

 
Introdução: A proposta inicial do trabalho é viabilizar e agilizar o atendimento em 
prontos socorros tanto na área médica como na área jurídica, trazendo benefícios 
tanto para os funcionários quanto para os pacientes. O nosso projeto está destinado 
para atender os hospitais, procurando facilitar o atendimento, as consultas, a carga 
horária dos médicos (hora de plantão). Seria basicamente a parte da administração, 
o estoque, o cadastro dos médicos, dos pacientes, e a parte de doação que é feita 
com um cadastro simples (dados pessoais) para os pacientes e seus familiares que 
tem interesse em contribuir com o hospital. Objetivo: Um dos objetivos é melhorar o 
desempenho gerencial de hospital, criando telas para ajudar as pessoas nos hospitais 
e o funcionamento administrador do mesmo. Viabilizando o atendimento e prontos 
socorros tanto na área jurídica e física de um hospital. Resultados: Uns dos 
resultados foi que com nosso trabalho desenvolvido na plataforma Visual Studio 
utilizando a linguagem C# conseguimos ajudar os hospitais que não tem uma estrutura 
adequada e utilizando nosso programa desenvolvido procurar melhorar o 
desempenho do hospital, cuidando da parte do cadastro de funcionário, cadastro de 
médico, controle de cirurgia, controle da dose de medicamentos, cadastro de urgência 
dos pacientes. Assim procuramos ajudar hospitais que necessitam desses recursos. 
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Conclusão: Em vista do que foi apresentado, podemos concluir que durante os 
desenvolvimentos do nosso TCC procuramos ao máximo entender como funciona o 
desempenho de um hospital e ajudarmos aquelas pessoas que necessitam do nosso 
programa desenvolvido.  
 
Palavras-Chave: Blood Queen. 
 
 
 

G.I.J.V. SYSTEM  
 

Gabriel Martins Santana; Isabela Silveira Sousa; Júlia de Padua Rial; 
Victor Gomes da Silva; Mauricio Larião 

 
E-mail: gabriel.ms.07@hotmail.com 

  
Introdução: Atualmente, o número de vendas no varejo está em constante 
crescimento por todo o Brasil, especialmente na cidade de São Paulo, o que faz com 
que os números de lojas também aumentem, porém, a maioria dos comerciantes, por 
estarem iniciando no mercado, não possuem informatização, o que atrapalha o 
crescimento do próprio negócio. Objetivo: O projeto de TCC é a realização de um 
Software de gerenciamentos para lojas, permitindo uma fácil manipulação para os 
usuários que o utilizam. Decidimos fazer este projeto devido ao alto índice de 
crescimento do varejo na cidade de São Paulo de cerca de 1,4% este ano e 
consequentemente o aumento do número de lojas. Método: Foi utilizado em nosso 
projeto os programas Microsoft Visual Studio, Adobe Photoshop, Microsoft SQL 
Server 2012 e linguagem C#. No planejamento do projeto foi dividida tarefas entre os 
componentes do grupo para a realização do software e documentação. Cada 
componente foi encarregado de cuidar e criar de uma parte do projeto e fazer uma 
pesquisa profunda de tudo que é inovador e disponível atualmente para acrescentar 
nesta parte que o mesmo foi encarregado. Resultado: O resultado obtido foi a 
finalização software. O software possui botões onde permitem ser feito: 
cadastramento, alteração, exclusão, pesquisa dos produtos, funcionários e clientes 
que frequentam o estabelecimento frequentemente, além de realizar o controle do 
caixa e o controle de estoque do estabelecimento. Esse software teve como finalidade 
ajudar de forma direta e indireta os funcionários e gerentes existentes na loja. 
Conclusão: Devido ao grande crescimento do varejo e de lojas optou-se por este 
projeto como o projeto para o TCC. Alguns problemas foram enfrentados pelo grupo, 
que foram resolvidos com o passar do tempo onde tivemos que recorrer a sites 
especializados e buscas na internet para se obter informações necessárias para o 
desenvolvimento do mesmo.  
 
Palavras-Chave: Software; C#; Gerenciamento; Loja. 
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PORTAL 3 
 

Arthur Abner; Carlos Henrique; João Vitor Pinto; Raphael Laurintino; 
Maurício Larião Bernardo Lima. 

 
E-mail: arthurabnerfranca@gmail.com 

 
Introdução: O projeto “Portal 3” é um projeto de um jogo desenvolvido em Unity com 
aprendizado completamente autodidata, demonstrando o potencial em aprender 
novas linguagens e métodos completamente diferentes. O projeto foi desenvolvido 
dentro do período de 1 (um) ano, com os primeiros 6 (seis) meses destinados a 
planejamento e pesquisa, e os 6 (seis) últimos meses destinados a desenvolvimento. 
O projeto é um jogo da categoria “Puzzle” e “Mundo Aberto”, com mundos enormes e 
puzzles em todas as fazes. Objetivos: Promover o estímulo de duas das áreas de 
mais importância de uma criança: criatividade, com um mundo completamente aberto, 
e inteligência, com quebra-cabeças que exigem raciocínio lógico para serem 
solucionados. O jogo foi desenvolvido com a “engine Unity” com auxílio do programa 
“Blender” para modelagem e linguagem de programação C# e JavaScript. Método: O 
jogo necessitou de 3 (três) elementos para ser desenvolvido: Engine de 
desenvolvimento, modelagem e plataforma para programação. As escolhidas foram: 
Plataforma: Unity5 Modelagem: Blender Programação: Visual Studio 2015 e 2017 (C# 
e JavaScript). Resultados: Ao final do Prazo, o jogo foi completamente desenvolvido. 
Todas as fases têm seus respectivos quebra-cabeças e seus respectivos mundos 
abertos. Os puzzles apresentam dificuldade perfeita para o público alvo, e o mundo é 
muito espaçoso, concedendo liberdade de exploração para o usuário, assim, 
estimulando a criatividade e a inteligência dentro de um mesmo jogo. Conclusão: O 
projeto atingiu a todos os objetivos de forma satisfatória e eficiente para um 
desenvolvimento completamente autodidata com prazo reduzido. O jogo pode 
estimular criatividade devido ao tamanho do mundo e possibilidade de exploração sem 
tempo limite, e os puzzles são de um nível excelente para o estímulo do raciocínio do 
público alvo. Assim, é possível considerar todos os resultados do projeto como 
extremamente bem-sucedidos e agradáveis aos objetivos iniciais. 
 
Palavras-Chave: Portal 3; Puzzle; Autodidata; Unity; Blender. 
 
 
 

PROMOFAST 
 

André Rafael de Souza Neto; Gabriel Silva; Henrique Galdino; Marcos 
Douglas; Pedro Henrique Rocha; Roberto Piagem.  

 
E-mail: andrerafael2000@gmail.com 

 
Introdução: Atualmente, os produtos estão ficando mais caros por causa da inflação, 
impostos e taxas que são cobrados em cima da mercadoria, já pensando nisso, o ser 
humano tenta economizar o máximo possível em suas compras e com isso o mesmo 
busca por promoções para poder pagar mais barato por um produto que custaria caro.  
Objetivos: Pensando nisso, criamos um site que tem como objetivo apresentar 
diversas ofertas de promoções por base de cupons de sites e marcas variadas de um 
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modo simples, rápido e fácil para que o cliente possa usar em suas compras e poder 
economizar o máximo possível. Método: Nosso trabalho de conclusão de curso foi 
desenvolvido no Visual Studio (Asp.net), com ligação no Banco (SQL Server 
Management Studio), que permite que o usuário acesse todo o conteúdo que o site 
possa oferecer a ele, mas para isso, o mesmo deve estar cadastrado. Enquanto isso, 
o administrador do site tem suas ferramentas para poder cuidar do site como 
cadastrar, excluir e alterar promoções e usuários. Resultados: Ao finalizar o projeto, 
podemos ver que ele atende aos quesitos que foram planejados para o usuário, 
administrador e a empresa que disponibiliza o produto. Conclusão: Com isso, 
podemos concluir que o site “Promofast”, pode realizar enorme mudança na hora da 
compra, disponibilizando cupons com descontos e ajudando o cliente na hora da 
compra sempre oferecendo a melhor opção em questão financeira. 
 
Palavras-Chave: Promofast. 
 
 
 

RACING GAME SHEKNÁ  
 

Nicolas Felipe Shekná Ramos; Roberto Piagem. 
 

E-mail: nicolasfelipesramos@gmail.com 
  
Introdução: Pode-se afirmar que o aprendizado ficou mais fácil com o avanço da 
tecnologia, pois conta com uma fonte inesgotável de conhecimento, assim como os 
jogos de corrida, que vem agitando a indústria de games atualmente. Por isso surgiu 
a ideia de desenvolver um jogo de corrida com contas matemáticas, oferecendo a 
ajuda com multiplicação e toda adrenalina de um jogo de corrida. Objetivos: A 
realização desse game teve por objetivo ajudar pessoas de todas as idades aprender 
multiplicação sem abrir mão da diversão, e fazer uma junção de corrida com 
matemática podendo facilitar o aprendizado de muitas crianças, adolescentes e/ou 
adultos além de desenvolver e aprimorar seu sistema cognitivo. Método: Para a 
realização deste projeto foi utilizado a plataforma de criação de games UNITY 3D. 
Resultados: Como resultado deste projeto foram buscados os meios simples de 
solucionar o problema de muitos que não conseguem aprender devidamente as 
multiplicações. Assim também como a busca de conhecimento e aprendizagem da 
então desconhecida plataforma UNITY por meio do desenvolvedor do projeto. 
Conclusão: O proposito deste jogo foi auxiliar pessoas de todas as idades a ter mais 
facilidade de aprendizado em multiplicações, reunir matemática com um jogo de 
corrida foi uma alternativa encontrada para o cumprimento do objetivo inicial, de modo 
que seja acessível, fácil e prático para todas as idades.   
 
Palavras-Chave: Corrida; Matemática; Aprendizado. 
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SISTEMA MEDCLIN 
 

Nicole Araújo de Oliveira Souza; Arianne Mattos Alves; Luana Mendes 
de Araújo; Maurício Larião. 

 
E-mail: nicole6364@hotmail.com 

 
Introdução: Com base nos estudos e aprendizados que obtivemos ao longo de três 
anos de curso técnico de informática integrado ao ensino médio, desenvolvemos com 
apoio e colaboração dos nossos professores e orientador um sistema médico voltado 
ao atendimento em clínicas, através do Visual Studio utilizando a linguagem c#. 
Objetivos: Facilitar o trabalho manual de uma clínica médica através de uma 
ferramenta moderna e tecnológica; Aumentar a dinamização de tal; Fazer uma 
interação entre o administrador e o médico para que o cliente seja atendido de melhor 
forma; Facilidade de acesso; Auxílio no controle de clínicas; Flexibilidade; Diminuição 
de papéis. Método: Utilizamos o programa Visual Studio 2015, em linguagem c#, além 
do auxílio da ferramenta correios.net para a validação de CEP, pacote de câmera para 
que fotos possam ser tiradas no ato do cadastro ou que possam ser acessadas no 
dispositivo, assim como fizemos pesquisas para que CPF e CNPJ pudessem ser 
validados e confirmados, além de pesquisas para o envio de e-mail e impressão 
diretamente do programa utilizando o Windows Form. Resultados: Analisamos as 
principais necessidades de um consultório médico as adequamos ao nosso projeto 
que inicialmente seria apenas voltado para o médico, com o decorrer do processo 
decidimos e sentimos a necessidade de fazermos algo também voltado ao 
administrador, este que teria acesso não só ao que o médico tem, mas também a 
funções restritas ao seu uso como o cadastramento, exclusão e alteração do quadro 
de funcionários entre outras. Necessitamos de pouco mais de seis meses para a 
conclusão do projeto, enfrentamos necessidades e dificuldades em diversas escalas, 
a medida em que íamos avançando sentíamos necessidades de incrementar e 
modificar para que ficasse cada vez mais dinâmico e que atendesse as necessidades 
sem que ficasse monótono. Os pontos para incrementar nosso trabalho em que mais 
encontramos dificuldades foram as partes de salvar as imagens no banco, o envio de 
e-mail, a validação de CPF, validação de CNPJ, fora a parte básica que encontramos 
muitas dificuldades também. Ao chegarmos ao fim após análises, discussões e muito 
trabalho conseguimos concluir com êxito o projeto e chegar ao nosso principal objetivo 
que é o de ampliar a tecnologia no meio hospitalar, evitando o uso de papéis, 
garantindo maior flexibilidade, gerando assim uma agilidade na questão das consultas 
e diminuindo a fila de espera. Conclusão: Um maior conhecimento sobre a ferramenta 
utilizada, assim como sobre as necessidades de uma clínica médica. Afim de atender 
necessidades como a facilidade no manuseio, filas e falta de agilidade, 
desenvolvemos um sistema de fácil manuseio e com funcionalidades essenciais para 
o total funcionamento de tal. O sistema é amplo e com funções específicas para cada 
tipo de usuário, seja o médico (funcionário), ou administrador, este que tem um maior 
controle e funções sobre o sistema. 
  
Palavras-Chave: Sistema MedClin. 
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A ÉTICA EMPRESARIAL E O ADMINISTRADOR 
 

Luis Eduardo Berrios Orellana; Walter Rubini Boneli da Silva. 
 

E-mail: eng.lalito@hotmail.com 

  
Introdução: O uso em demasia de certas expressões faz com que o verdadeiro 
sentido do termo perca sua intensidade, tornando-se trivial a ponto de transformar-se 
em um conceito subentendido que não é fácil defini-lo. Isto ocorre com diversas 
palavras como justiça, liberdade, igualdade e ética. A necessidade da compreensão 
desses termos, especialmente da ética, está tão presente no cotidiano que se torna 
difícil a sua conceituação, um paradoxo que pela sua complexidade, diversas vezes 
fica associada a análises filosóficas, mas que seu entendimento, nunca foi tão 
necessário como hoje. Objetivo: Este artigo teve como objetivos discutir a importância 
da ética a partir de uma ótica histórica, bem como analisá-la no contexto da 
contemporaneidade empresarial, vislumbrando o papel do administrador no contexto 
corporativo. Método: A pesquisa tratou do assunto através de uma abordagem 
qualitativa que destaca o Administrador inserido dentro das organizações como o 
sujeito de pesquisa. Para cumprimento desse objetivo se optou por uma pesquisa 
descritivo exploratória, na qual como procedimento técnico se fez uso da revisão 
bibliográfica e documental de materiais voltados a esse assunto dentro da literatura 
existente, com foco especifico a uma análise do Código de Ética do Profissional de 
Administração (CEPA). Resultados: O estudo destacou que as organizações são 
compostas por pessoas que tem princípios, crenças e valores, e que as ações 
corporativas devem estar fundamentadas em princípios éticos e ações morais, as 
quais vem tornando-se vantagens competitivas para as organizações.  

  
Palavras-Chave: Ética; Ética Empresarial; Ética Corporativa; Administrador. 
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ANÁLISE SOBRE BIOMAS BRASILEIROS EM LIVROS DIDÁTICOS 
DE BIOLOGIA DO ENSINO MÉDIO 

 
Amanda Cristina da Silva; Marco Aurélio Sivero Mayworm. 

 
E-mail: amandascrissilva@gmail.com  

  
Introdução: O livro didático é tratado como um dos recursos mais utilizados e 
importantes para o ensino e aprendizagem no âmbito escolar, atuando como um 
mediador, ajuda o docente na preparação das aulas e os alunos nas discussões e 
orientações sobre o conhecimento científico. Objetivo: Observado isto, este projeto 
visou avaliar o conteúdo sobre os biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, 
Pantanal, Pampas e Mata Atlântica), em coleções analisadas e aprovadas pelo PNLD 
2015. Método: Foram analisados nove livros, quanto aos seguintes parâmetros: tipo 
de linguagem utilizada, qualidade das ilustrações e figuras, a importância dada aos 
biomas brasileiros, exercícios e textos complementares, sugestão de atividades 
práticas, ação antrópica sobre os biomas, propostas de recuperação dos biomas. 
Resultados: Todas as obras analisadas do ensino médio apresentam o tema e 
abordam os seis biomas brasileiros. Em relação ao tipo de linguagem utilizada, 
qualidade das ilustrações e figuras e a importância dada aos biomas brasileiros, os 
livros didáticos foram classificados como adequados. Em relação ao parâmetro de 
exercícios e textos complementares, somente um livro se sobressaiu, trazendo ao 
aluno sugestão de artigos, e diversos exercícios pré-vestibular, e com revisão de 
conteúdo. Quanto à sugestão de atividades práticas, a maioria dos livros orienta 
atividades em que o aluno possa trabalhar em grupo junto com a disciplina de 
geografia, trazendo conhecimentos aos alunos e fortalecimento na 
interdisciplinaridade. Quanto à recuperação dos biomas e ação antrópica sobre os 
biomas, a maior parte dos livros precisa adequar o conteúdo em uma abordagem 
didática e específica para cada bioma. No entanto, de maneira geral, os nove livros 
didáticos analisados, atendem as necessidades dos alunos do ensino médio.  
  
Palavras-Chave: Ensino médio; Livro didático; Biomas brasileiros. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE 
DIFERENTES POLARIDADES DE UMA AMOSTRA DE PRÓPOLIS 

MARROM  
 

Gabriel Freitas Campos; Marco Aurélio Sivero Mayworm. 
 

E-mail: gabrielcampos1010@hotmail.com 
 
Introdução: A própolis é um material resinoso de coloração e consistência variada, é 
coletada por abelhas da espécie “Apis melífera” de diversas partes das plantas como 
brotos, botões florais e exsudatos resinosos. Particularmente a própolis, sob a forma 
de extratos hidroetanólicos, vem se destacando tanto pelas suas propriedades 
terapêuticas, tais como atividade antimicrobiana, antinflamatória, cicatrizante, 
anestésica e anticariogênica, quanto pela possibilidade de aplicação na indústria 
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farmacêutica e alimentícia, na forma de alimentos funcionais. Sua composição 
depende da época, vegetação e local de coleta. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi avaliar o potencial antioxidante de uma amostra de própolis marrom, através de 
extrações fracionadas com solventes de polaridades distintas usando uma solução de 
DPPH a 0,004% para análise, os solventes foram hexano, diclorometano, etanol e 
metanol. Método: Foram utilizados 65g de própolis para as extrações, desenvolvidas 
em sistema de refluxo sobre aquecimento. Dos extratos fracionados obtidos foram 
preparadas concentrações de 2,0%, 1,0%, 0,50% e 0,25%. Para analisar o potencial 
dos extratos nestas concentrações foram utilizados dois tubos de ensaio sendo estes 
A e B, para o tubo A era adicionado 10 µl da amostra mais 2 ml de DPPH, e no tubo 
B 10 µl de solvente mais 2 ml de DPPH. As leituras foram feitas em espectrofotômetro 
observando a absorbância dos tubos a 517nm. Resultados: Entre os resultados, 
observou-se que os extratos etanólico e metanólico apresentaram a maior atividade 
antioxidante entre os extratos produzidos.  
  
Palavras-Chave: Própolis Marrom; Extratos; Atividade Antioxidante; DPPH. 
 
 
 

BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS PROMOVIDOS PELO CONSUMO DO 
KEFIR: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Luana Almeida Ferreira; Vanessa Alves Neris; Márcia Oliveira de 

Paula. 
 

E-mail: pressiavaruna@gmail.com 
 
Introdução: O kefir é um produto fermentado cujos grãos são formados pela relação 
mutualística entre bactérias e leveduras. Seu processo fermentativo gera uma série 
de compostos que lhe conferem aroma e sabor ácido característicos, além de 
substâncias bioativas, às quais se atribui propriedades terapêuticas, como redução 
dos efeitos de intolerância à lactose, imunomodulação, atividade antimicrobiana e 
anticarcinogênica, balanço da microbiota intestinal e regeneração hepática. Objetivo: 
Este trabalho teve o intuito de revisar a literatura quanto às propriedades e benefícios 
terapêuticos promovidos pelo consumo do kefir. Método: Os estudos foram 
selecionados a partir de buscas no Google Acadêmico, Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), ProQuest, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde (LILACS) e Periódicos da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 
(PubMed) usando dos descritores: Kefir, Benefícios, Saúde, Constituição, Bactérias, 
Fungos, Histórico, Probiótico, Levedura e Câncer. Resultados: Foram encontrados 
relatos literários de ensaios que atribuem ao kefir atividades antimicrobiana contra 
bactérias gram-positivas e gram-negativas. Kefir também demonstrou atividade 
hipocolesterolêmica, respaldando seus efeitos benéficos em relação à redução dos 
riscos de doenças cardiovasculares. O kefir também mostrou um potencial para o 
tratamento de doenças gastrointestinais, como úlceras, síndrome do intestino irritável 
e giardíase. Alguns trabalhos também mostram que o kefir tem atividade 
imunomoduladora. Apesar de alguns destes trabalhos serem inconclusivos e 
carecerem de mais averiguação, é significativa a parcela de trabalhos cujo resultado 
demonstrou de fato os efeitos terapêuticos do kefir sobre a melhora da saúde do 
indivíduo, fazendo dele um possível produto de aplicação à saúde humana. 
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Conclusão: O consumo do kefir demonstrou oferecer efeitos benéficos à saúde, 
revelando-se uma fonte terapêutica promissora se realizados mais estudos a respeito 
de suas atividades. 
 
Palavras-Chave: Kefir; Saúde; Probiótico; Microbiota; Terapêutica. 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO MORFOHISTOQUÍMICA DO FÍGADO DE 
ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS UNDECIMALIS)  

 
Bianca Larissa Oliveira Machado; Fernanda Grazielle Ladeira; Antenor 
Aguiar Santos; Maria Jose Ranzani Paiva; Wémeson Ferreira da Silva.  

 

E-mail: bianca.larissa@hotmail.com  

 

Introdução: O fígado de peixes é um órgão chave quando se considera a ação dos 
poluentes químicos, e vem sendo muito utilizado como bioindicador, sendo o primeiro 
órgão na biotransformação dos xenobióticos e, provavelmente também, para excreção 
de metais. É um órgão compacto, localizado ventralmente na cavidade celomática e 
seu tamanho, forma e volume varia muito entre as espécies. Apresenta uma coloração 
vermelho-pardo amarronzado ou avermelhado, ocasionado pela densa 
vascularização, tendendo para o amarelo, quando o estoque de gordura é alto. 
Histologicamente apresenta uma cápsula de tecido conjuntivo e um parênquima rico 
em células e vasos. As principais células encontradas são os hepatócitos que 
desempenham um importante papel no armazenamento de glicogênio e as células 
Kupffer, que atuam na defesa e manutenção do tecido. Por estas importantes funções 
tem sido largamente estudado em diferentes espécies de peixes. No entanto, não 
foram encontrados estudos referentes as suas características morfológicas em robalo 
flecha. Objetivo: Analisar as características morfológicas e histoquímicas do fígado 
do robalo flecha. Método: Para este estudo, sete exemplares foram anestesiados e 
eutanasiados, e porções do fígado foram fixadas em bouin e processadas segundo o 
método convencional em parafina para análise ao microscópio de luz. Cortes de 5 µm, 
foram submetidos aos métodos de hematoxilina e eosina (HE), Ácido Periódico Shiff 
(PAS) e Tricrômio de Masson. Resultados: Morfologicamente, foi possível observar 
pelo HE, uma cápsula fibrosa delgada revestindo externamente o órgão e um 
parênquima contendo centros de melanomacrófagos, vasos sanguíneos, ductos 
biliares, células de Kupffer e hepatócitos. Pelo tricrômio, foi possível observar a 
presença de fibras de colágeno em azul na cápsula e no estroma. O PAS apresentou 
positividade de aspecto granuloso no citoplasma dos hepatócitos e de forma compacta 
na cápsula. Conclusão: As características morfológicas do fígado do “Robalo Flecha” 
são similares às descritas em outras espécies de teleósteos.   
  
Palavras-Chave: Centropomus Undecimalis; Fígado; Morfologia. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOHISTOQUÍMICA DE MASTÓCITOS 
INTESTINAIS DO ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS 

UNDECIMALIS)  
  

Daiane Ricardo da Silva; Lidiane Ricardo da Silva; Mateus Oliveira 
Silva; Antenor Aguiar Santos; Maria José Ranzani Paiva; Wemeson 

Ferreira da Silva.  
 

E-mail: daianericardodasilva@gmail.com  
 
Introdução: O intestino de teleósteos atua como o principal local de digestão e 
absorção, bem como uma barreira contra a entrada de agentes nocivos. A entrada de 
agentes ocorre principalmente na região do reto, devido ao contato direto com o 
ambiente externo. Dos tipos celulares encontrados neste órgão, merece destaque os 
mastócitos com grânulos eosinófilos (MCs/EGCs), uma vez que desempenham papeis 
importantes no recrutamento de leucócitos e aumento da permeabilidade vascular. 
Quimicamente estas células diferem dos mastócitos de mamíferos devido à eosinofilia 
de seus grânulos. As propriedades químicas dos grânulos podem ser evidenciadas 
dependendo do fixador utilizado. Das espécies de peixes marinho de importância 
econômica, merece destaque o robalo flecha, devido à qualidade de sua carne e 
potencial para cultivo. São poucos os estudos morfológicos dos órgãos desta espécie, 
não tendo sido encontrados na literatura, dados referentes aos MCs/EGC. Objetivo: 
Caracterizar morfologicamente e histoquímicamente os MCs/EGCs na região do reto 
do robalo. Método: Seis exemplares foram anestesiados e eutanasiados, porções do 
reto foram fixadas em bouin aquoso e processado segundo método convencional com 
inclusão em parafina para análise ao microscópio de luz. Cortes de 5 µm foram 
submetidos aos métodos de hematoxilina e eosina (HE), Alcian blue pH 2,5 (AB), 
Ácido Periódico Shiff (PAS), vermelho Congo (VC), azul de toluidina (AT) e Tricrômio 
de Masson. Resultados: Morfologicamente, foi possível observar grande número de 
MCs/EGC na camada submucosa. O caráter ácido e básico dos grânulos foi 
evidenciado em vermelho escuro pelo HE, o caráter básico em vermelho pelo VC, o 
caráter neutro em magenta pelo PAS, o caráter ácido não foi observado pelos métodos 
de AB e AT, e a região da submucosa foi evidenciada pelo tricrômio. Conclusão: A 
falta de positividade para os corantes ácidos, provavelmente esteja relacionado com 
o tipo de fixador utilizado.  
 
Palavras-Chave: Centropomus Undecimalis; Mastócitos; Morfologia.   
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DAS 
BRÂNQUIAS DE ROBALO FLECHA CENTROPOMUS UNDECIMALIS 
 

Mônica Bragança Sousa; Samuel Costa de Oliveira; Camila Pilatti; 
Antenor Aguiar Santos; Maria Jose Ranzani Paiva; Wémeson Ferreira 

da Silva. 
 

E-mail: moniky.bg10@gmail.com 
 

Introdução: O depósito de dejetos produzidos pelo homem em ambientes aquáticos 
tem favorecido o aparecimento de ambientes eutrofizados, com metais pesados, 
microrganismos patogênicos e algas tóxicas. Em peixes, um dos órgãos afetados são 
as brânquias, pois estão constantemente expostas e são as principais portas de 
entrada para muitos poluentes. Funcionalmente, são responsáveis pelas trocas 
gasosas, e participam da osmorregulação, equilíbrio ácido básico e excreção de 
compostos nitrogenados. Geralmente os peixes apresentam quatro arcos branquiais 
em cada lado da cabeça, sendo compostos por filamentos primários que se dividem 
em secundários. Este último é responsável principalmente pela troca gasosa, sendo 
constituído por células pavimentosas, pilares, mucosas, de cloro e neuroepiteliais. 
Apesar de ser um órgão estudado em muitas espécies, não foram encontrados na 
literatura, dados referentes as suas características morfológicas em robalo flecha. 
Objetivo: analisar os aspectos morfológicos e histoquímicos das brânquias do robalo 
flecha. Método: Para este estudo, oito exemplares foram anestesiados, eutanasiados 
e porções das brânquias foram fixadas em bouin e processadas segundo o método 
convencional de inclusão em parafina para análise ao microscópio de luz. Cortes de 
5 µm foram submetidos aos métodos de hematoxilina e eosina (HE), Alcian blue pH 
2,5 (AB), Ácido Periódico Shiff (PAS) e Tricrômio de Masson. Resultados: 
Morfologicamente, foi observado pelo HE, rastros de cartilagem hialina contendo 
epitélio estratificado e células mucosas; arcos branquiais formados por osso misto, 
cartilagem hialina, músculo estriado e tecido conjuntivo; filamentos primários contendo 
seios venosos centrais; músculo estriado na base dos filamentos; e filamentos 
secundários vascularizados contendo um epitélio formado por células pavimentosas, 
pilares, de cloreto e mucosas. Pelo tricrômio e AB, foi possível identificar claramente 
a localização do tecido conjuntivo e cartilaginoso. Pelo PAS, foram observadas células 
mucosas nos filamentos secundários e rastro. Conclusão: Os componentes 
estruturais das brânquias do robalo flecham são semelhantes aos observados em 
outras espécies. 
 
Palavras-Chave: Centropomus Undecimalis; Brânquias; Morfologia. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DO RIM DO 
ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS UNDECIMALIS)    

 
Camila Monteiro Francisco; Daniel Cassiano Bueno da Cunha; Ualas 
Marques Melo; Antenor Aguiar Santos; Maria José Tavares Ranzani 

Paiva; Wémeson Ferreira da Silva. 
 

E-mail: kamila.monteiro.up@gmail.com 

 

Introdução: O rim é um órgão presente em todos os vertebrados, e desempenha 
funções importantes para manutenção do equilíbrio do organismo. Em teleósteos, este 
órgão apresenta também uma função hematopoiética na produção de células da 
linhagem mielóide e linfoide. Anatomicamente é dividido em rim cefálico, médio e 
caudal. O rim cefálico é a principal região hematopoiética, seguido pelo rim médio. A 
porção caudal é a principal região responsável pela função excretora. Muitos são os 
estudos com teleósteos marinhos e das principais espécies de interesse econômico, 
o robalo flecha (Centropomus undecimalis) destaca-se como uma das mais 
interessantes para cultivo. Apesar dos estudos com esta espécie, não foram 
encontrados dados referentes às características morfológicas do rim. Objetivo: tendo 
em vista a importância deste órgão, o presente estudo avaliou as características 
morfológicas e histoquímicas do rim do robalo flecha. Método: foram utilizados seis 
exemplares, provenientes do Laboratório de Piscicultura Marinha (LAPMAR) da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Os animais foram anestesiados e 
fragmentos do rim foram retirados e fixados em formol e Bouin, e incluídos em parafina 
para a descrição estrutural. Cortes de 5 μm foram corados com hematoxilina e eosina 
(HE), Tricrômio de Masson e Ácido Periódico Schiff (PAS). Resultados: pelo método 
de HE, verificou-se a presença de uma capsula fibrosa vascularizada e um 
parênquima. Após coloração pelo tricrômio, foi possível observar fibras de colágeno 
na capsula e no estroma do órgão. O rim cefálico apresentou grande quantidade de 
centros melanomacrofágicos (CMM), vasos e células hematopoiéticas, sendo muitas 
positivas para PAS. A porção média do rim apresentou túbulos contorcidos proximais 
e distais, glomérulos, células hematopoiéticas, vasos e CMM. A região caudal 
apresentou pouca quantidade de células hematopoiéticas e grande quantidade de 
corpúsculos renais e túbulos. Conclusão: os resultados obtidos foram semelhantes 
àqueles observados em outras espécies de teleósteos.    
   
Palavras-Chave: Centropomus Undecimalis; Rim; Morfologia. 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DO TERRITORIO DA UBS 
JARDIM CELESTE  

 
Katia Rodrigues de Souza; Antenor Aguiar Santos. 

 
E-mail: katia_jeje@hotmail.com 

  
Introdução: Os conflitos socioambientais estão presentes na sociedade desde 
tempos passados e tem uma forte relação com a degradação e o desequilíbrio, que 
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ameaça a sustentabilidade de áreas físicas, de bens coletivos e de recursos naturais 
escassos; além da extinção das espécies da biodiversidade. Foi pensando nesses 
conflitos que surgiu a ideia de caracterizar uma determinada área, mostrando de fato 
que os conflitos influência de forma negativa na vida da população. Objetivo: O 
presente trabalho apresenta como tema central caracterizar os aspectos sociais e 
ambientais que envolvem a população do bairro Jardim Celeste, do distrito do Jardim 
São Luiz/SP. Método: Trata-se de um levantamento de dados por meio de um 
mapeamento das potencialidades e vulnerabilidades do território que abrange a UBS 
Jardim Celeste, que está localizado no bairro Jardim Luiz/SP. A coleta de dados foi 
realizada por meio da ferramenta SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica) e 
das visitas socioambientais no território. Resultados: Foram identificadas 5.326 
famílias cadastradas no SIAB, sendo que 12,3% não possuem rede de esgoto, 
11,87% não possuem tratamento de água, 0,1% não possuem energia elétrica, 4% 
não realizam coletas públicas de lixo e 6,14% estão inscritas no CAD-Único. 
Conclusão: Concluímos que das 5326 famílias envolvidas na pesquisa,12% delas 
estão expostas a riscos ambientais e incapacidade para reagir frente as dificuldades 
habitacional e de saneamento básico.    
 
Palavras-Chave: Caracterização; Social; Ambiental.  
 
 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA E HISTOQUÍMICA DO BAÇO DO 
ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS UNDECIMALIS)  

 
Larissa Diógenes Santos; Gabriella Barros do Carmo; Manoella Volpi 
Estevam; Antenor Aguiar Santos; Maria Jose Tavares Ranzani Paiva; 

Wémeson Ferreira da Silva. 
 

E-mail: larissa9diogeness@gmail.com   
 
Introdução: O baço é um órgão encontrado em todos os vertebrados, e desempenha 
importantes funções, como a hemocaterese, filtração e armazenamento de sangue e 
defesa. Morfologicamente é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo que emite 
trabéculas que divide o parênquima ou polpa do baço. O parênquima é caracterizado 
por apresentar regiões ricas em nódulos linfáticos (polpa branca) e rica em sangue 
(polpa vermelha). Diferentemente de mamíferos, em teleósteos, estas diferenças não 
são simples de serem observadas. Das espécies de peixes marinhos de importância 
econômica, o robalo flecha tem se destacado como uma das mais promissoras para 
cultivos, devido ao seu grande valor comercial. Apesar disso, são poucos os estudos 
morfológicos com esta espécie, não sendo encontrado na literatura dados referentes 
a caracterização do baço. Objetivo: Analisar morfologicamente e histoquimicamente 
o baço do robalo flecha. Método: Um total de oito exemplares foram anestesiados, e 
fragmentos do baço foram fixados em formol e bouin, e processados conforme o 
método convencional em parafina para análise ao microscópio de luz. Cortes de 5 µm 
foram corados com hematoxilina e eosina (HE), Alcian Blue (AB), tricrômio de Masson 
e Ácido Periódico Shiff (PAS). Resultados: Morfologicamente, foi observado a 
presença de cápsula fibrosa, vasos e um parênquima rico em células e centros 
melano-macrofágicos. No parênquima, a diferenciação entre poupa branca e 
vermelha foi dificultada pela falta de nitidez entre elas. Foi observado a presença de 
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sinusóides e elipsóides na polpa vermelha. Pelo tricrômio, foi observada grande 
quantidade de fibras de colágeno na cápsula, trabéculas e ao redor das artérias. O 
método do PAS apresentou positividade na capsula e em células da poupa branca e 
vermelha. Conclusão: O baço do robalo flecha apresenta um parênquima difuso e de 
difícil visualização, assim como observado em outras espécies de peixes.  
  
Palavras-Chave: Centropomus Undecimalis; Baço; Morfologia. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE UM RECURSO EDUCACIONAL DIGITAL 
PARA A PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 
Karoline Aparecida da Silva Iwata; Bruna Mariana Alves da Silva; 

Carlos Antônio Teixeira; Aguinaldo Jacob de Oliveira; Antenor Aguiar 
Santos; Enios Carlos Duarte. 

 
E-mail: karoline-iwata@hotmail.com 

  

Introdução: As histórias em quadrinhos (HQs) é um material didático de fácil 
compreensão que contribui nos processos educativos formais e informais de crianças, 
jovens e adultos, devido a sua linguagem literária e gráfica visual. Objetivos: Esse 
trabalho tem por objetivo desenvolver e avaliar um recurso educacional digital, em 
HQs, sobre o tema “Água” para promoção de Educação Ambiental. Método: A revista 
em HQs foi desenvolvida no âmbito de um projeto aprovado pelas CAPES. O enredo 
foi pautado em uma situação problema contextualizada que ao longo do 
desenvolvimento da estória foram contemplados conteúdos referentes ao ciclo, 
distribuição, consumo, poluição e preservação da água. A revista foi testada com 
estudantes do sexto ano de uma escola municipal da cidade de São Paulo. A coleta 
de dados ocorreu por meio de um questionário respondido pelos estudantes e 
entrevistas semiestruturadas foram feitas com docente e coordenador. Resultados: 
A revista em HQs foi intitulada A história da água no Brasil - do descobrimento aos 
nossos dias: As águas no país das jabuticabas. Possui 23 páginas com oito temas 
sobre água. Foram inseridos 67 hiperlinks com conteúdo ao longo da estória e no final 
da revista, para o leitor consultar foram disponibilizados mais 46 hiperlinks. A revista 
está disponibilizada em um repositório online da Agência Nacional das Águas. 81,1% 
os alunos aprovaram a revista. Nas entrevistas semiestruturadas com os docentes e 
coordenador verificamos evidências que o material digital é um recurso apropriado no 
uso de atividades para promoção de educação ambiental. Conclusão: A revista em 
HQs resultou em um recurso inovador e de qualidade, com caráter interdisciplinar ao 
apresentar diferentes conteúdos sobre o tema água e apresentou-se como relevante 
para promoção de educação ambiental com crianças dos anos finais do ensino 
fundamental. 
  
Palavras-Chave: Histórias em Quadrinhos; Educação Ambiental; Recurso Digital. 
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO COM 
ABORDAGEM INVESTIGATIVA SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS.  
 

Gabriel Freitas Campos; Juliana Dias de Abreu; Enios Carlos Duarte. 
 

E-mail: gabrielcampos1010@hotmail.com 
 
Introdução: A alfabetização científica constitui um dos grandes desafios no Ensino 
de Ciências. Para a sua promoção é possível utilizar na prática docente o ensino por 
investigação, uma vez que a partir de situações problemas oportuniza ao aluno a 
elaborar hipóteses, manipular dados e propor soluções aos problemas investigados. 
Essa abordagem de ensino pode ser utilizada nos jogos didáticos, uma importante 
metodologia ativa de aprendizagem. Objetivo: Esse trabalho teve por objetivo 
desenvolver e avaliar um jogo didático com abordagem investigativa para tratar de 
temas relacionados a impacto ambiental, para alunos do 9º ano no Ensino 
Fundamental nas aulas de ciências. Método: O jogo IMPAKTUS foi desenvolvido no 
âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), foi 
construído seguindo uma sequência investigativa tratando sobre impacto ambiental. 
Para realizar a coleta de dados, utilizou-se alguns instrumentos, sendo eles o pré-
teste e pós-teste, questionário de percepção do jogo e gravação de áudio da aula de 
aplicação. A análise e coleta de dados foram realizados com base em pesquisa 
quantitativa e qualitativa. Resultados: De acordo com os resultados do pré-teste, o 
percentual de acertos foi de 63,0%. Após a aplicação do jogo e avaliação dos 
resultados pós-teste, os acertos foram de 81,5%. Entre os estudantes, 69% indicaram 
que o jogo foi importante para a aplicar os conteúdos estudados previamente. Na 
análise dos questionários, vimos que, na percepção dos alunos, o jogo didático com 
abordagem investigativa foi capaz de mantê-los motivados com a proposta didática. 
Conclusão: É possível concluir que o jogo desenvolvido foi capaz promover 
aprendizagem sobre impactos ambientais possibilitando ao estudante elaborar 
hipóteses, manipular dados e elaborar conclusões, contribuindo, portanto com o 
processo de alfabetização científica dos estudantes.  
  
Palavras-Chave: Alfabetização Científica; Ensino por Investigação; Jogo didático; 
Impacto ambiental. 
 
 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA OPÇÃO DE ESTRATÉGIA LÚDICA 
PARA ATIVIDADE COM ADOLESCENTES EM ESPAÇOS NÃO 

FORMAIS 
 

Mateus Oliveira Silva; Monica de Lima Pinheiro; Eglie Rodrigues. 
 

E-mail: mateusd07@hotmail.com 
 
Introdução: O planeta Terra a muito tempo vem sofrendo um grande impacto em seus 
ecossistemas. A grande problemática de tudo isso tem sido a forma como o homem 
vem administrando suas ações no meio ambiente. Portanto se não mudarmos e não 
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passarmos por uma educação ambiental, daqui um tempo nada do que temos hoje 
existirá no futuro. Partindo dessa questão, desenvolvemos esse trabalho, para que a 
educação ambiental seja aplicada de forma dinâmica e que seja algo prazeroso de se 
fazer. Objetivo: Avaliar o conhecimento ambiental, ao sujeito utilizando critérios 
didático-pedagógicos e incentivar de forma prática o conhecimento sobre conservação 
e preservação do meio ambiente. Método: As atividades foram realizadas em um 
clube de desbravadores da cidade de Taboão da Serra/SP, onde 39 adolescentes 
participaram de três etapas da intervenção (Pré-Teste, Jogo e Pós-Teste). 
Resultados: Observando o levantamento realizado através do pré-teste percebeu-se 
que as respostas de acordo com suas percepções de qual a melhor forma para 
aprender sobre os problemas e os cuidados que devemos ter com o meio ambiente 
foram; aulas e palestras 51,28%, internet 7,69%, brincadeiras e jogos 33,33%, 
televisão 7,69%. Depois da intervenção didática, observou-se uma notória satisfação 
com as atividades lúdicas, na qual cerca de 87% afirmaram que esse tipo de 
metodologia facilita a aprendizagem da educação ambiental. Conclusão: Ao avaliar 
os adolescentes que fazem parte do clube desbravadores, percebeu-se que tiveram 
uma compreensão maior sobre educação ambiental. Através da ação lúdica na qual 
foi o meio para atingir o objetivo. O jogo despertou e favoreceu a aquisição de 
conhecimento de maneira simples e divertida. A ação lúdica mostrou ser uma 
ferramenta que contribuiu positivamente para o processo de ensino aprendizagem, 
promovendo a interação, motivação entre os adolescentes. 
 
Palavras-Chave: Educação Ambiental; Lúdico, Metodologia. 
 
 
 

EDUCAÇÃO SEXUAL PARA INDIVÍDUOS SURDOS EM IDADE 
ESCOLAR 

  
Caroline Dos Santos Nascimento; Dayane Hirle De Faria; Jackeline 

Mennon Fernandes 
 

E-mail: dayanehf@hotmail.com 
   
Introdução: Antes da LIBRAS ser conhecida como língua oficial, a limitação e 
dificuldade na comunicação dos Surdos, já vinha de casa, quando a família não os 
aceitava, e a necessidade de fazer com que a comunicação fosse a clara possível, 
era ainda mais dificultada. Objetivo: O presente trabalho busca identificar e explicar 
a relevância do ensino de Educação Sexual para indivíduos Surdos. Método: Através 
de uma pesquisa de Revisão Bibliográfica, onde buscou-se artigos que dissertavam 
sobre esta temática. Resultados: Percebeu-se uma grande discrepância no que se 
refere ao tema. Desde à família, à sociedade e a escola, os Surdos sofrem com a falta 
de informação em diversas áreas e temas que complementarão seu conhecimento de 
vida, das quais, se insere a sexualidade. Quando se pensa em Educação Sexual, 
geralmente cria-se uma barreira, uma vez que, esse assunto gera conflitos tanto na 
escola quanto na sociedade, pois cada indivíduo possui valores e crenças próprias. 
Abordar esse conteúdo já levanta uma certa problemática para adolescentes e jovens 
ouvintes, logo, a transmissão dessa informação para indivíduos Surdos se faz ainda 
mais complexa, pois a maior forma de absorção de informação, que é através do 
ouvir/falar, é restringida a essa comunidade que entende e recebe ou deveria receber 
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as informações através da sua Língua mãe, a Língua de Sinais. Conclusão: Diante 
desta situação é preciso qualificar tanto os professores quanto a sociedade para saber 
ensinar, instruir e comunicar à essa população sobre a destes jovens. É preciso 
entender que Educação Sexual vai além de órgãos genitais, ou do ato sexual em si, 
mas começa desde bebê quando a criança tem os primeiros contatos com seus pais. 
Sexualidade é um direito dos indivíduos, sejam ouvintes ou Surdos.  
   
Palavras-chave: Educação Sexual; Educação para Surdos; LIBRAS; Surdez; 
Educação; Sexualidade; Adolescência.   
 
 

 
EFEITO DE NEONICOTINÓIDES E OXIDIAZINAS EM BLATTELLA 

GERMANICA SUBMETIDA A AMBIENTES E DIETAS 
CONTROLADAS 

 
Lilian Beatriz de Castro; Allan Martins Alves; Wémeson Ferreira da 

Silva. 
 

E-mail: li-bia@hotmail.com  
 
Introdução: A espécie Blattella germânica conhecida também como barata de 
cozinha ou alemã, pode ser encontrada em ambientes como residências, 
restaurantes, depósitos e hospitais. Por esta grande distribuição podem desencadear 
doenças de importância médica para o homem e animais. Assim, o controle destes 
organismos torna-se extremamente importante. Objetivo: avaliar o índice de 
mortalidade de Blatella germânica em condições controladas, sendo os indivíduos 
submetidos a superfícies tratadas por duas diferentes iscas em gel com os princípios 
ativos neonicotinóides (gel 1) e oxidiazinas (gel 2). Método: os experimentos foram 
realizados no Centro Universitário Adventista de São Paulo. Foram utilizados 300 
indivíduos entre ninfas e adultos sem distinção de sexo, provenientes do Instituto 
biológicos de São Paulo. As variáveis analisadas foram dietas a base de carboidratos 
e lipídios, temperaturas baixas (2º a 8ºC) e altas (35º a 38ºC) e iscas em gel. Foram 
utilizados 90 animais para os experimentos em gel e temperaturas e 80 animais para 
as dietas alimentares totalizando 17 grupos com 10 animais cada, incluindo os grupos 
controle. Foram utilizados recipientes de vidro contendo 10 indivíduos cada, por um 
período de 24 horas. Resultados: Após análise estatística do experimento em gel, foi 
observado diferença entre os animais do grupo controle em relação aos do gel 1 e 2. 
No experimento de baixa temperatura, não houve diferença estatística entre os 
grupos. No experimento de alta temperatura, houve diferença estatística entre todos 
os grupos. No experimento da dieta de lipídios, houve diferença entre o grupo controle 
e gel 2 em relação ao gel 1. No experimento de carboidrato, houve diferença entre o 
grupo controle em relação ao gel 1 e 2. Conclusão: A partir dos resultados obtidos, é 
possível concluir que a aplicação de neonicotinóides é mais eficiente quando 
comparada às oxidiazinas.  
  
Palavras-Chave: Blattella Germânica; Neonicotinóides; Oxidiazinas 
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ESTUDO COMPARATIVO DE CONCEITOS SELECIONADOS DA 
TEORIA DA EVOLUÇÃO COM MODELOS PROPOSTOS PELO 
CRIACIONISMO E PELA TEORIA DO DESIGN INTELIGENTE 

 

Larissa Diógenes Santos; Manoella Volpi Estevam; Thayline Stein de 
Servi; Marcos Natal de Souza Costa; 

 
E-mail: larissa9diogeness@gmail.com 

 
Introdução: Os fundamentos da Teoria da Evolução, na sua forma atual, foram 
estabelecidos por Charles Darwin em 1859, no livro A Origem das Espécies. A partir 
daí muitos estudos têm sido realizados apoiando os pressupostos da teoria e abrindo 
novos campos de investigação, enquanto que outros procuram contestar a sua 
validade, considerando-a insuficiente para explicar toda a complexidade biológica 
observada na natureza e no registro fóssil. Duas destas abordagens são o 
Criacionismo e a Teoria do Design Inteligente. Objetivos: Elaborar uma análise 
comparativa entre conceitos da Teoria da Evolução e explanações alternativas 
propostas pelo Criacionismo e pela TDI, além de propor recursos pedagógicos que 
possam auxiliar educadores do ensino fundamental e médio na abordagem do tema 
em sala de aula. Método: A pesquisa é qualitativa e foi realizada através do 
levantamento bibliográfico de livros textos e periódicos de Ciências Biológicas, do 
Criacionismo e da TDI. Discussão: Foram selecionados oito conceitos: atavismo, 
órgãos vestigiais, DNA, os fósseis, a coagulação do sangue, o sistema imunológico, 
o flagelo bacteriano e o experimento de Miller. Estes foram comparados e discutidos 
à luz das três perspectivas buscando enfatizar os pontos fortes e fracos de cada uma. 
Conclusão: O estudo mostrou que determinados processos do mundo natural são 
demasiadamente complexos para serem explicados unicamente pelos métodos da 
ciência naturalista e que a busca de pressupostos alternativos pode também contribuir 
para o avanço do conhecimento da natureza e do mundo que nos cerca. 
Adicionalmente, espera-se que este trabalho possa contribuir com material didático-
pedagógico que auxilie o professor no tratamento do tema em sala de aula. 
 
Palavras-Chave: Análise Comparativa; Recursos Pedagógicos; Conceitos. 
 
 
 

ESTUDO COMPARATIVO DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO 
INTESTINO DE ROBALO FLECHA (CENTROPOMUS UNDECIMALIS) 

ALIMENTADO COM PROBIÓTICO (BACILLUS SUBTILIS)   
 

Ingrid da Silva Ninck Paiva; Antenor Aguiar Santos; Wemeson Ferreira 
da Silva; Maria José Ranzani Paiva. 

 
E-mail: ingridninck@gmail.com  

 
Introdução: O uso de probiótico na aquicultura promove a otimização do uso da 
ração, a melhoria da resposta frente a enfermidades. Objetivos: Diante disso, 
objetivou-se analisar o perfil morfológico das vilosidades intestinais e o número de 
células caliciformes do robalo-flecha (C. undecimalis) após a suplementação da ração 
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basal com o probiótico B. subtilis. Método: Foram utilizados 30 exemplares juvenis de 
robalo-flecha, separados em 3 grupos: o grupo controle, o grupo alimentado com 
ração suplementada com 5g de probiótico/Kg de ração e o grupo alimentado com 
ração suplementada com 10g de probiótico/Kg ração. Após um período de 16 meses 
de tratamento, os animais foram anestesiados e eutanasiados para a retirada de 
fragmentos do intestino anterior. Os fragmentos foram fixados, desidratados, 
diafanizados, incluídos em parafina, cortados em 5 µm e montadas em lâminas 
histológicas. As lâminas foram coradas em H.E e submetidas aos métodos 
histoquímicos de PAS e Alcian Blue (pH 2,5). Realizou-se as seguintes análises 
morfométricas das vilosidades intestinais do robalo: contagem do número de células 
caliciformes, contagem do número de vilosidades e medidas do comprimento das 
vilosidades intestinais. Resultados: Estatisticamente os valores do número de células 
caliciformes e do número de vilosidades dos animais tratados com 5g e 10g de 
probiótico foram elevados em relação ao grupo controle. Já em relação aos valores 
do comprimento das vilosidades intestinais não foram observadas diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos controle, tratamento 5g e tratamento 
10g de probiótico. Conclusão: Conclui-se que o uso de B. Subtilis na ração do robalo 
flecha aumenta a superfície de contato das vilosidades intestinais possibilitando uma 
maior absorção de nutriente e aumenta a produção de muco pelas células 
caliciformes, que auxilia na lubrificação do epitélio e o protege contra danos físicos, 
químicos e bactérias patogênicas.  
 
Palavras-Chave: Robalo-Flecha; Probiótico; Bacillus Subtilis; Vilosidades; Células 
Caliciformes. 
 
 
 

FAUNA DO PARQUES SANTO DIAS E ARREDORES - SÃO 
PAULO/SP, BRASIL 

   
Ualas Marques Melo; Douglas Moura Silva; Aguinaldo Jacob de 

Oliveira. 
 

E-mail: ualas.m7@gmail.com 
 
Introdução: A Mata Atlântica foi designada em 1991 como Reserva da Biosfera, a 
redução da Mata Atlântica nos últimos anos no Brasil tem acontecido de forma 
alarmante. O Parque Santo Dias situa-se no município de São Paulo, nas 
coordenadas 23°39'47"S e 46°46'21"W. Possui 134.000 m², dos quais 116.914 m² são 
ocupados por Mata Atlântica. A fauna do Parque Santo Dias e arredores abriga 
diversas espécies de animais. Objetivo: O objetivo desse trabalho foi identificar as 
espécies de animais existente no Parque Santo Dias e arredores. Método: O 
levantamento da Fauna ocorreu durante os meses de julho, agosto, setembro e 
outubro de 2017. As espécies encontradas foram fotografadas e identificadas, 
empregando técnicas de observação. Resultados: Até o momento da pesquisa 
registrou-se na área de estudo 3 classes de animais, entre elas a classe de aves, com 
33 espécies. Gavião (Caracara plancus), urubu-de-cabeça-preta (Coragyps atratus), 
coruja-buraqueira (Athene cunicularia), jacuaçu (Penelope obscura), alma-de-gato 
(Piaya cayana), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), sabiá laranjeira (Turdus rufiventris), 
corruíra (Troglodytes musculus), joão-de-barro (Furnarius rufus), papagaio-verdadeiro 
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(Amazona aestiva), periquito-rico (Brotogeris tirica), pica-pau-de-cabeçaamarela 
(Celeus flavescens), tucano-debico-verde (Ramphastos dicolorus), quero-quero 
(Vanellus chilensis), Tuim (Forpus xanthopterygius), sanhaçucinzento (Tangara 
sayaca), bico-de-lacre (Estrilda astrild), entre outras existente. Classe mammalia 3 
espécies, saguimde-tufos-pretos (Callithrix penicillata), gambá-de-orelha-preta 
(Didelphis aurita), morcego (Platyrrhinus lineatus). Classe reptilia 1 espécie, teiú 
(Tupinambis merianae). Conclusão: Conclui-se que das 3 classes registrada na área 
de estudo, as aves possuem o grupo mais representativo em número de espécies 
observadas. Uma vez que as áreas verdes desempenham um papel importante na 
manutenção da fauna em zona urbanas, as espécies registradas no Parque e nos 
seus arredores é significativa para Região Metropolitana De São Paulo. O que 
demonstra sua importância para a manutenção e conservação da fauna no ambiente 
urbano.  
  
Palavras-Chave: Fauna; Parque Santo Dias; Mata Atlântica. 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CATALOGAÇÃO DA COLEÇÃO 
DE RÉPTEIS DO LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA DO UNASP 

CAMPUS SÃO PAULO 
 

Gabriel Fonseca Mendonça; Marcia Oliveira de Paula. 
 

E-mail: gabrielfm95@gmail.com 
 
Introdução: O uso das coleções biológicas tem por finalidade documentar, 
compreender e educar o mundo sobre a vida em nosso planeta. As coleções didáticas 
de zoologia têm como função primordial servir como material didático para o ensino 
formal de biologia. Devido a estes aspectos há uma grande necessidade de as 
coleções estarem organizadas, identificadas e catalogadas. Objetivo: O objetivo do 
trabalho foi identificar, organizar e catalogar o material da coleção zoológica de répteis 
pertencente ao Laboratório de Zoologia do UNASP Campus SP. Método: Foram feitos 
registros fotográficos de todas as espécies da coleção. Com auxílio de um manual 
para identificação de vertebrados e sites de herpetofauna, foi realizada a identificação 
dos animais. Posteriormente foram colocados em novos recipientes padronizados e 
foi feita a troca do álcool 70% dos frascos. Uma etiqueta padrão foi desenvolvida em 
um trabalho anterior e todos os recipientes foram identificados com esta etiqueta 
devidamente preenchida. Resultados: A coleção de répteis do UNASP conta com 69 
espécies, entre elas 58 serpentes, 41 identificadas e catalogadas durante este 
trabalho. Foi possível identificar também 6 lagartos e 3 quelônios. 36,6% das espécies 
de serpentes do acervo são colubrídeos, 24,7% viperídeos, 6,4% elapídeos e os 
32,3% restantes não puderam ser identificadas devido a seu estado de conservação. 
Há na coleção também animais da Subordem Amphisbaenia. Em comparação com 
outras coleções, como a coleção zoológica da Universidade Federal de Santa 
Catarina e da Fundação Ezequiel Dias, o acervo do UNASP, embora inferior em 
número, tem importância didática e destaca a grande biodiversidade da região, de tal 
forma que não perde sua importância para a instituição. Conclusão: Apesar do 
número limitado de trabalhos que abordam a organização de coleções zoológicas, foi 
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possível desenvolver para a coleção do Laboratório de Zoologia do UNASP um 
modelo de organização prático, simples e de fácil entendimento. 
Palavras-Chave: Coleções Zoológicas; Zoologia; Coleção De Répteis. 
 
 

 
LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO USO DA BIOMASSA COMO 

FATOR ENERGÉTICO  
  

Francielle Antunes Adedoja; Ricardo da Silva Freitas; Taina Souza 
Dias; Aguinaldo Jacob de Oliveira. 

 
E-mail: rodriguez.fran24@hotmail.com 

  
Introdução: A biomassa é uma fonte de alternativa energética renovável que se 
encontra em expansão devido ao seu baixo custo de produção, a variedade de matéria 
prima utilizada e por diminuir os impactos ambientais diferentemente das fontes de 
energia não renováveis. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo realizar um 
levantamento bibliográfico, estudo sobre a utilização da biomassa como fonte de 
alternativa energética. Método: Para tanto, foram utilizadas as palavras chaves 
energia, renovável, biomassa e vegetal para a obtenção dos artigos nos bancos de 
dados Scielo, Google Scholar, Proquest, sites de Universidades, sites governamentais 
e revistas de divulgação científica. Resultados: A biomassa é uma fonte de energia 
alternativa que se destaca por sua variedade de formas que desempenham grande 
papel de relevância dentro do contexto energético, como é o caso dos resíduos 
industriais, urbanos, animais e florestais que como principal produto da utilização 
deles destacam-se os biocombustíveis como o etanol e a utilização de briquetes de 
biomassa florestal para a geração de energia, substituindo o carvão mineral de forma 
equivalente. Conclusão: Deste modo, infere-se que a biomassa além de ser uma 
fonte de alternativa energética viável e eficaz, ela pode minimizar os impactos 
ambientais advindos do uso de energias não renoveis bem como seu custo de 
produção, armazenamento e transporte faz com que a biomassa ganhe ainda mais 
espaço no cenário energético atual.  
 
Palavras-Chave: Biomassa; Biomassa Vegetal; Tipos de Biomassa; Energias 
Renováveis. 
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LIVRO PARADIDÁTICO PARA ALUNOS DO 8º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II: 100 VERTEBRADOS AMEAÇADOS DE 

EXTINÇÃO NO BRASIL  
 

Andrew Dener Vieira da Silva; Dalva Maciel Costa; Maria José Tavares 
Ranzani Paiva; Wémeson Ferreira da Silva; Antenor Aguiar Santos. 

 
E-mail: andrew_dener@hotmail.com   

  
Introdução: O processo de aprendizagem busca novas estratégias metodológicas 
para transmissão do conhecimento. Com essa ideia o livro paradidático se torna uma 
ferramenta alternativa e lúdica para esse fim. Objetivo: Assim, busca neste estudo 
desenvolver um livro paradidático ilustrativo destinado aos alunos do 8º ano do 
fundamental II com abordagem sobre 100 vertebrados da fauna brasileira ameaçados 
de extinção. Método: Para tanto, buscou-se informação sobre cada animal dividido 
entre as cinco classes de vertebrados: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, 
contendo um conteúdo individual sobre: Causa da ameaça, juntamente com 
termômetro do nível da ameaça, ações de conservação, características, mapa de 
distribuição geográfica, e interações de curiosidade. Foram utilizadas informações de 
sites, livros e artigos para obtenção das imagens e textos uteis para elaborar o 
paradidático. Resultados: O livro paradidático apresenta uma abordagem simples, de 
fácil compreensão e adequado aos alunos da 7o série do ensino fundamental II. Além 
disso, o paradidático elaborado informa sobre as causas da ameaça e sensibiliza os 
alunos em relação à preservação de espécies. Para saber o grau de sensibilização 
que o paradidático fornecerá, alguns alunos do 8º ano do ensino fundamental II serão 
submetidos a um questionário simples antes e após a leitura do paradidático. 
Conclusão: O livro paradidático elaborado neste estudo poderá ser utilizado como 
ferramenta pedagógica na abordagem de conteúdos relacionados as causas e 
consequências de extinção de vertebrados brasileiros e em temas de educação 
ambiental.   
 
Palavras-Chave: Animais; Ameaça; Extinção; Paradidático. 
 
 
 

METODOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E 
BIOLOGIA  

 
Brenda Fox Gutierrez; Ester Rodrigues de Araújo; Valdemir Aparecido 

de Abreu.   
 

E-mail: brwendafox97@gmail.com  
 
Introdução: O avanço tecnológico contribui para o desenvolvimento da humanidade. 
Esse avanço também interfere na Educação, no que se refere ao processo de ensino 
aprendizagem. Diferentes metodologias de ensino estão disponíveis aos docentes. 
Cabe a eles avaliá-las, aperfeiçoá-las e aplicá-las de forma a obterem bons resultados 
na aprendizagem. Objetivo: Analisar as bibliografias sobre as diversas metodologias 
de ensino disponíveis aos docentes, identificando as que podem ser utilizadas no 
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ensino de Ciências e Biologia. Método: A metodologia usada para este trabalho foi 
exploratória. Utilizou-se a base de dados Google acadêmico e o programa Sophia das 
Bibliotecas UNASP. Foram reunidos artigos e capítulos de livros, com abordagem 
sobre o tema. Excluiu-se o material cuja temática não era aplicável ao ensino de 
Ciências e Biologia. Resultados e Discussão: Foram encontrados 40 artigos e 2 
capítulos de livro. Dos 40 artigos, foram utilizados 33 e 1 capítulo de livro. Foram 
analisadas 8 metodologias aplicáveis: uso de mídia e audiovisual; mapas conceituais; 
modelagem; excursões e estudo por investigação. Há razoável quantidade de 
publicações sobre o tema “Metodologia de Ensino” e pouca quantidade com aplicação 
direta ao ensino de Ciências e Biologia. Foram selecionadas as bibliografias com 
metodologias passíveis de utilização pelo docente de Ciências e ou de Biologia, com 
o objetivo de se aumentar a eficácia da aprendizagem. É interessante notar que dentre 
os métodos mais comentados pelos autores, estão o emprego de aulas expositivas e 
de aulas práticas. Contudo, existe ainda grande controvérsia sobre vantagens e 
desvantagens dessa aplicação. Outros autores, no entanto, demonstram que as 
demais metodologias melhoram a aprendizagem. Conclusão: Ensinar algo a alguém 
não é uma tarefa fácil. Diferentes alunos aprendem de diferentes maneiras. Assim, 
torna-se necessária a aplicação de diferentes metodologias de ensino que facilitem o 
processo ensino-aprendizagem.  
 
Palavras-Chave: Metodologia; Aprendizagem. 
 
 
 

O ENSINO DE CIÊNCIAS NA EJA: O ESTADO DA ARTE NO 
ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 
Ivanilda Antunes; Maria Do Carmo Dos Santos; Wellisson Souza 

Barbosa; Enios Duarte. 
 

E-mail: vanantunes33@gmail.com 
 
Introdução: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 
permite aos jovens e adultos acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio. Nos últimos 
anos cresceu a preocupação com a qualidade do ensino nessa modalidade em 
especial ao Ensino de Ciências. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo descrever o 
estado da arte do Ensino de Ciências na EJA por meio da avaliação os trabalhos 
apresentados no Encontro Nacional de Pesquisas no Ensino de Ciências (ENPEC). 
Método: A pesquisa realizada se enquadra na modalidade das pesquisas de revisão 
de literatura. Descritores de busca foram utilizados para seleção de artigos nos anais 
do XVIII ao X ENPECs realizados entre os anos de 2011 a 2015. Para a análise de 
dados utilizamos a técnica da análise categorial. Resultados: Foram selecionados 41 
artigos. Sendo 24, 9 e 8 artigos encontrados no VIII ENPEC (2011), XI ENPEC (2013) 
e X ENPEC (2015), respectivamente. A produção mais significativa foi da região 
sudeste do país totalizando um percentual de 51,22% dos trabalhos avaliados. Os 
quatro temas de pesquisa na área de Ensino de Ciências mais frequentes nessa 
pesquisa foram: Ensino e aprendizagem de conceitos científicos com frequência de 
17%; Ciência, tecnologia e ambiente com 17%; Formação de professores com 12%; 
Educação ambiental com 12%. Os resultados indicam que apesar da EJA se constituir 
como uma área em desenvolvimento no país, no que se refere ao Ensino de Ciências 
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verifica-se a necessidade do desenvolvimento de iniciativas voltadas a esse segmento 
de ensino, que apresenta características e necessidades tão peculiares. Conclusão: 
Apesar da atenção disparada ao assunto nos anos recentes, nota-se ainda que é 
muito viável a produção de novas pesquisas na modalidade de ensino EJA 
envolvendo o Ensino de Ciências, para a promoção da alfabetização cientifica dos 
educandos. 
 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Ensino de Ciências; Ensino. 
 
 

 

O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE BOTÂNICA 

  
Vinicius Santos Ferarezi; Marco Aurélio Sivero Mayworm. 

 
E-mail: viniciusferarezi97@gmail.com  

 
Introdução: Botânica é um tema considerado complexo, extenso, detalhado e muitas 
vezes desinteressante por muitos alunos. Essas características interferem no 
processo ensino-aprendizagem e leva professores a procurar métodos extraordinários 
para conseguir despertar a atenção do aluno, pois os métodos ordinários ou somente 
aulas expositivas corroboram com as características citadas anteriormente. Objetivo: 
listar algumas opções de metodologias que podem ser utilizadas com diferentes 
conteúdos dentro do ensino de botânica, apresentando a metodologia, o conteúdo 
estudado, o autor e tema do trabalho consultado. Método: A metodologia utilizada na 
realização do trabalho foi revisão bibliográfica a partir de artigos já publicados que 
foram listados formando assim o cardápio a ser consultado por outras pessoas a fim 
de melhorarem a qualidade do ensino da botânica. Resultados: Os resultados 
apresentados são cinco artigos que abordam cinco metodologias ativas aplicados em 
cinco diferentes conteúdos dentro da botânica, são eles: jogos didáticos juntamente 
com os quatro grandes grupos vegetais, uso de Tecnologias de Informação e 
Comunicação com fotossíntese, ensino por investigação sobre mata Atlântica, aula 
prática e a histologia vegetal e uma pesquisa apresentando respostas de alunos de 
licenciatura sobre a importância de se aplicar uma metodologia no ensino, visando 
melhorar suas futuras aulas. Conclusão: O ensino de botânica pode ser mais eficaz 
a partir de uma boa atuação do professor dentro de sala de aula juntamente com 
metodologias ativas que chamam a atenção dos alunos e faz com que as aulas sejam 
mais interessantes e mostre a real importância do estudo da matéria.   
 
Palavras-Chave: Botânica; Metodologias Ativas; Ensino-Aprendizagem. 
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PADRÕES DE CUIDADO PARENTAL EM SAGUIS DO GÊNERO 
CALLITHRIX (Carl Linnaeus,1758): UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Giselly Paim; Nayana Ellen Wallauer; Marcia Oliveira de Paula. 

 
E-mail: gisellypaim@hotmail.com 

 
Introdução: Os primatas são um grupo de mamíferos que possuem características 
como cérebros relativamente grandes, a adaptação para trepar em árvores, uma visão 
bem desenvolvida, tendência a serem mais sociais, sendo a existência de um polegar 
opositor e/ou cauda preênsil em alguns o diferencial deste grupo. Os menores 
primatas neotropicais são saguis da família Callitrichidae. Cuidado parental é definido 
como qualquer demonstração afiliativa através de transporte do filhote, transferência 
de alimento, brincadeiras, que irão contribuir para a sobrevivência e desenvolvimento 
da prole. Objetivo: O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico 
do comportamento de cuidado parental dos saguis de várias espécies do gênero 
Callithrix, para compreender a dinâmica da participação da fêmea, do macho e dos 
outros membros do grupo no cuidado dos filhotes. Método: Os trabalhos foram 
selecionados a partir das bases de dados Google Acadêmico, Scielo e Jurn, 
abrangendo material publicado de 1972 até 2017, usando palavras chaves: Callithrix, 
Callitrichidae, saguis, cuidado parental, comportamento, etologia e primatas. 
Resultados: Os saguis desse gênero possuem uma flexibilidade quanto ao sistema 
de acasalamento, podendo ser encontrados grupos monogâmicos, poliândricos e 
poligínicos. Nesse gênero há um sistema de cuidado cooperativo da prole, sendo não 
só o par reprodutor, mas outros indivíduos do grupo ajudantes no cuidado do filhote. 
O cuidado da prole por indivíduos que não a mãe, como irmãos mais velhos, é 
onipresente em primatas calitricídeos e auxilia na rejeição materna precoce e 
independência dos infantes. Esse modo de cuidado aumenta a aptidão do infante e a 
necessidade de ganho de experiência pelos cuidadores. Os infantes parecem ser 
altamente atraentes para os membros do grupo, que disputam entre si pela 
oportunidade de transportar a prole. Conclusão: O cuidado cooperativo dos saguis 
envolve a família em diferentes formas de cuidado aos infantes, tanto no transporte, 
supervisão e transferência de alimento.  
 
Palavras-Chave: Callithrix; Callitrichidae; Saguis; Cuidado Parental; 
Comportamento; Etologia e Primatas. 
 
 
 

TESTES LABORATORIAIS UTILIZADOS NO DIAGNÓSTICO DA 
FEBRE MACULOSA BRASILEIRA 

 
Gisele Albuquerque de Araújo; Rafaela Xavier Gomes; Enios Carlos 

Duarte. 
 

E-mail: gigi_alb@hotmail.com 
 
Introdução: A Febre Maculosa Brasileira (FBM), é uma doença causada pela bactéria 
Rickettsia rickettsii, cujo os vetores no Brasil são espécies de carrapatos Amblyomma 
sculptum e Amblyomma aureolatum. Possui uma taxa de letalidade de 80%, podendo 
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levar à morte em poucos dias. Seu diagnóstico não é fácil de ser estabelecido e os 
testes laboratoriais utilizados na detecção podem apresentar reação cruzada com 
dengue, leptospirose e meningococcemia estafilococcica. Objetivo: Este trabalho 
procura por meio de uma revisão sistemática, verificar a diversidade dos testes 
laboratoriais utilizados no diagnóstico da FBM. Método: Para isso foram utilizados 
estudos primários cuja a busca foi realizada no banco de dados PubMed, utilizando 
descritores combinados com o descritor principal Brazilian Spotted Fever. Foram 
incluídos estudos primários publicados no período de janeiro de 2012 a julho de 2017, 
que abordavam testes laboratorial utilizado na detecção da FBM. Para obtenção dos 
dados, foi realizada a leitura completa das pesquisas inclusas. Resultados: Na busca 
foram encontrados 46 estudos primários e destes inclusos 21. Dentre os inclusos, 
foram notadas 11 pesquisas experimentais e 10 não experimentais, envolvendo 
estudos epidemiológicos, revisões do tema e estudos de casos. Foi constatado que 
os testes mais utilizados foram a Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI) e a 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A alta utilização destes testes, está 
relacionada a questão de que a RIFI é o método mais solicitado pelos centros médicos 
para diagnóstico da doença e a PCR é o meio de confirmação de pacientes 
submetidos a um exame prévio de sorologia ou em casos graves e óbitos. Conclusão: 
A presente revisão mostrou que apesar da maioria dos estudos utilizarem o RIFI como 
teste para diagnóstico da FMB, diversos artigos citam a utilização desse teste junto 
ao de PCR para reduzir os resultados falso-negativos. 
 
Palavras-Chave: Febre Maculosa Brasileira; Diagnóstico; Testes laboratoriais. 
 
 
 

USOS POPULARES E APLICAÇÕES INDUSTRIAIS DO ÓLEO DE 
MAMONA (RICINUS COMMUNIS L. EUPHORBIACEAE): UMA 

REVISÃO DA LITERATURA   
 

Alessandra de Souza Conceição; Iranara Costa; Marco Aurélio Sivero. 
 

E-mail: ale_desouza@rocketmail.com  
 

Introdução: O presente trabalho contém informações sobre o óleo de rícino extraído 
da semente da mamoneira, cientificamente denominada Ricinus Communis L., é uma 
planta da família Euphorbiaceae e seu fruto é conhecido como mamona ou rícino. 
Objetivo: Apresentar uma revisão da literatura sobre o óleo da mamona e suas 
aplicações industriais bem como uso na medicina tradicional e moderna. Método: 
Usamos para a realização do levantamento bibliográfico, material publicado entre os 
períodos de 2002 a 2017, encontrado em bancos de dados como: Google acadêmico 
e plataforma Proquest. Resultados: O material levantado aborda vários aspectos 
relativos ao uso do óleo de Ricinus communis L. e suas propriedades. Como explorado 
no decorrer deste trabalho o óleo de rícino tem sido utilizado em atividades diversas: 
produção de biocombustível, biotecnologia, medicina e etnobotânica, dentre outras. 
Através desta matéria prima é possível à geração de muitos produtos, e por isso o 
óleo retirado da mamona conhecido como óleo de rícino atinge uma gama significativa 
da indústria, através de produtos relativamente simples e de produtos sofisticados. 
Foram encontradas informações sobre como o óleo de rícino pode ser utilizado de 
forma versátil, por exemplo, no tratamento da estomatite, na desinfecção das próteses 
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odontológicas, com finalidade anti-inflamatória, no isolamento térmico ou 
impermeabilização de telhados e edificações, além de poder ser usado como 
biocombustível. Conclusão: Essas são apenas algumas das aplicações do óleo de 
rícino que relatamos e mesmo realizando uma revisão dentro das literaturas mais 
atualizadas, ainda há muito a ser descoberto e relatado sobre essa importante 
espécie. 
  
Palavras-Chave: Ricinus Communis; Biocombustível; Biotecnologia; Medicina.   
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A CORRETA UTILIZAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 
CORPORATIVA NAS EMPRESAS LISTADAS NA BM&FBOVESPA  

 
Pascoal Correia Lamento; Rogério Albanez. 

 
E-mail: pascoallamento@hotmail.com  

 
Introdução: A utilização das boas práticas de governança corporativa no sistema 
administrativo da empresa contribui tanto para harmonizar os interesses dos gestores 
com os interesses dos acionistas e demais partes interessadas ao negócio, como 
proporcionar uma gestão equilibrada e transparente, participando no crescimento da 
empresa e sua longevidade. Objetivo: Neste trabalho, desenvolveu-se um estudo 
conciso sobre a correta utilização das boas práticas de governança corporativa nas 
empresas listadas na BM&FBovespa, apresentando-se a questão se as empresas que 
estão listadas na BM&FBovespa se utilizam corretamente das boas práticas de 
governança corporativa indicadas pelo IBGC , no sentido de se apurar ou analisar se 
as empresas listadas no nível 1, 2 e no novo mercado da BM&FBovespa se utilizam 
corretamente das boas práticas de governança corporativa indicadas pelo IBGC. 
Método: Para o ato da coleta e análise dos dados foram selecionadas 5 empresas de 
diferentes atividades constantes no segmento de listagem do nível 1; 5 do nível 2 e 5 
do novo mercado da BM&FBovespa, atendendo o conhecimento delas no mercado 
brasileiro. Resultados: Com a coleta e análise dos documentos das respectivas 
empresas publicados no site da BM&FBovespa, constatou-se que das 15 empresas 
selecionadas e devidamente analisadas, 5 em cada nível, nem todas se utilizam 
corretamente das boas práticas de governança corporativa como indica o IBGC. Duas 
empresas referentes ao nível 1 e 2, não comportam no seu modelo estrutural de 
governança corporativa o departamento ou a secretaria de governança corporativa.  
 
Palavras-Chave: Governança corporativa; Transparência; BM&FBovespa. 
 
 
 

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS QUATRO 
GRANDES CLUBES DE FUTEBOL DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
Paulo Victor De Freitas; Vlademir Betaressi. 

 
E-mail: p.victor.freitas@gmail.com 

  
Introdução: Os sentimentos de unidade, de igualdade, de disputa e de paixão fazem 
do futebol um dos principais símbolos nacionais, capaz de unir todas as camadas 
sociais e, ainda, fazem desse esporte o principal do Brasil. As transformações no 
ambiente das organizações esportivas exerceram forte influência na sua forma de 
gestão. Este esporte perdeu seu caráter lúdico, cedendo lugar a uma lógica 
mercantilista, tornando-se um futebol negócio. Objetivo: Objetivo da pesquisa 
consiste em analisar e interpretar as demonstrações dos balanços patrimoniais e 
consequentemente suas notas explicativas, esta pesquisa é classificada como 
descritiva com abordagem qualitativa. Método: O método utilizado para a pesquisa é 
o documental, portanto, foram utilizadas as Demonstrações Financeiras, onde foram 
baixados dos sites oficiais dos respectivos clubes no período de 2012 até 2015 e a 
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utilização do software Excel para a organização dos dados e a elaboração das 
formulas para se obter os resultados, podendo assim, concluir que todos os objetivos 
foram alcançados. Resultado: Diante das análises das Demonstrações Financeiras 
dos clubes, constatou-se que o Santos é a única que não unifica as despesas com os 
custos, ou seja, separa os custos do departamento de esportes as despesas 
operacionais, tornando a análise mais autentica. Entretanto, os clubes São Paulo, 
Palmeiras e Corinthians unificam as contas de despesas e custos, tornando as em 
despesas operacionais. Conclusão: Esta pesquisa teve como base o estudo 
documental, diante disso, tentou-se buscar na área da contabilidade esportiva, um 
maior aprimoramento em um setor da contabilidade não muito explorado, buscando 
assim, identificar quais os principais fatores que contribuíram para o aumento ou a 
diminuição das receitas e dos custos.  
  
Palavras-Chave: Futebol; Contabilidade Esportiva; Receitas; Custos; Análise. 
 
 
 

ÉTICA: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE UM 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA ZONAL SUL DE SÃO PAULO 
 

Flávio Gomes dos Santos; Prof.ª Me. Patrícia Fernandes Frauches. 
 

E-mail: fgspraise@yahoo.com.br  
 
Introdução: As questões sobre ética são debatidas na atualidade no campo de ação 
profissional, organizacional e governamental. Os escândalos contábeis envolvendo 
instituições de renome nacional e internacional intensificam a preocupação da 
sociedade quanto a informações verdadeiras que demonstrem a condição das 
empresas. Para valorizar e garantir a atuação de forma ética na profissão contábil, foi 
instituído o Código de Ética do Profissional Contábil (CEPC) que regulamenta a 
profissão e deve ser seguido por todos os profissionais da área. Objetivo: O objetivo 
dessa pesquisa foi analisar a percepção dos alunos em relação a ética na área 
contábil, observando seu nível de entendimento e comprometimento com a ética na 
profissão, tendo como base o CEPC. Método: Para isso, o método utilizado foi um 
estudo descritivo, com abordagem quantitativa. A coleta dos dados foi por meio de 
questionário com fechado cujas questões basearam-se no CEPC, o qual foi 
respondido por 151 alunos compondo a amostra da pesquisa. Os dados foram 
analisados através do software Microsoft Excel. Resultados: A partir dos principais 
resultados obtidos, verificou-se que a percepção dos alunos do curso de Ciências 
Contábeis sobre ética profissional tende a ser satisfatória em vista dos resultados mais 
significativos quanto as questões aplicadas como, se a ética é uma importante 
ferramenta para o profissional, que obteve 92% de concordância dos respondentes, 
quanto a missão do profissional contábil em desempenhar suas atividades com 
honestidade, com cerca de 77% de concordância dos respondentes. Conclusão: 
Conclui-se que a percepção dos alunos pesquisados se harmoniza com os deveres e 
orientações do CEPC, sugerindo estes conhecem os deveres éticos da profissão e 
estão motivados a agir de forma ética nas áreas de atuação contábil. 
 
Palavras-Chave: Código de Ética; Ética; Percepção; Contabilidade; Profissão. 
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O PERFIL DO CONTADOR NA VISÃO DE CONTABILISTAS DA 
ZONA SUL DE SÃO PAULO  

 

 
 

Davi Gomes Nobre; Josenaldo Rodrigues da Silva; Patrícia Fernandes 
Frauches. 

 
E-mail: nobredg@hotmail.com 

  
Introdução: Depois da globalização da informática, a tecnologia chegou até a 
contabilidade, com o intuito de facilitar lançamentos, registros, e ter mais praticidade 
em seus processos com criações de sistemas contábeis. Portanto, o profissional 
passou a se informatizar, ter conhecimento em sistemas tecnológicos para operar, e 
aprimorar suas demonstrações contábeis. Objetivo: O objetivo da pesquisa é verificar 
qual o perfil dos contadores na visão de contabilistas na zona sul de São Paulo. Tal 
averiguação fundamenta-se na reconhecida necessidade de que, no âmbito das 
transformações ambientais que as empresas estão submetidas, entre elas o contínuo 
crescimento do nível de competição hierárquica, cuja competição, exige desses 
profissionais pró atividade e novas habilidades. Método: Foi utilizado como 
ferramenta de pesquisa, questionário eletrônico contendo 20 questões fechadas, onde 
foram adquiridas respostas de contabilistas da zona sul de São Paulo. Enviou-se 92 
questionários eletrônicos para contabilistas em atuação em escritórios de 
contabilidade, em empresas privadas e autônomos, e para contabilistas que, porém, 
com experiência na área anteriormente. Resultados: Os resultados obtidos pelo 
questionário foram confrontados com as afirmações de autores utilizados nesse 
trabalho e houve convergências e divergências. Os principais resultados foram 
comentados. Conclusão: Conclui-se que o perfil do contador na visão de 
contabilistas, é um perfil que agrega muitas características, dentre elas estão 
primeiramente a dedicação, pois diante de tantas obrigações e a necessidade de estar 
atualizado em referência aos conhecimentos específicos da área contábil, é essencial 
que esse profissional seja empenhado. Esse perfil requer também preparação 
tecnológica, pois diante de tantos avanços nessa área, conhecer, manusear e saber 
aplicar a tecnologia é uma das características primordiais.  
  
Palavras-Chave: Perfil do Contador; Atribuições do Contador; Exigências do 
Mercado. 
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PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: NOVA REGRA TRIBUTÁRIA PARA 
O REGIME SIMPLES NACIONAL - UM ESTUDO DE CASO 

REALIZADO COM UMA EMPRESA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 

Leonardo Ferreira Alves Mariano; Gabriel Jesus de Souza; Rogério 
Albanez. 

 

E-mail: leo-mariano07@hotmail.com 

 

Introdução: O planejamento tributário para as Microempresas de Pequeno Porte se 
faz fundamental, pois através desta ferramenta é possível a diminuição dos tributos a 
serem pagos pelas empresas em um sistema com alta carga tributária. O 
conhecimento sobre o regime de apuração de impostos que melhor se encaixe as 
atividades dos negócios é essencial, já que através da escolha correta é possível à 
diminuição do ônus tributário, possibilitando para a empresa maiores receitas, 
permanência no mercado e fomenta seu crescimento. Objetivo: O objetivo deste 
estudo consiste em verificar se o regime Simples Nacional será uma opção favorável 
para uma empresa comerciante enquadrada no Lucro Real com ênfase na Lei 
Complementar 155/2016. Método: Foi feito um estudo de caso em um Posto de 
Combustíveis em uma empresa da Zona Sul de São Paulo optante atualmente pelo 
regime Lucro Real. Após apuração dos impostos, análises e comparações entre os 
regimes de tributações. Resultados: Chegou-se à conclusão que, mesmo o regime 
tributário Simples Nacional represente uma forma de tributação simplificada, o Lucro 
Real apresentou ser o melhor regime tributário a ser escolhido no ano de 2018, pois 
apesar de ser um sistema único de arrecadação de tributos o Simples Nacional é 
calculado sobre o faturamento da empresa, e quando a empresa apresenta um 
faturamento alto, o valor do imposto é elevado em relação aos demais regimes.  
Conclusão: Assim este estudo conseguiu atingir seu objetivo, identificando que para 
a empresa estudada a melhor opção de tributações será o atual regime tributário, 
Lucro Real. 
 
Palavras-Chave: Planejamento Tributário; Simples Nacional; Lucro Real. 
 
 
 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO: UM ESTUDO DE CASO CRIANDO 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS EM OPÇÃO DE RECOLHIMENTO DE FORMA 
TRIMESTRAL E MENSAL NA ADOÇÃO DO LUCRO REAL NO 

HOSPITAL SANTA PAULA NO PERIODO DE 2016 
  

Joao Pedro Lima Santos; Walter Rubini Bonelli. 
 

E-mail: joaopedro252@hotmail.com 

 

Objetivo: O presente estudo tem o objetivo de gerar uma especulação dos aspectos 
minuciosos do regime de apuração do lucro real, apontando indicadores que 
impactam sobre o aspecto organizacional dentro do Hospital Santa Paula. Método: 
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Trata-se de um estudo de caso envolvendo uma nova reaplicação prática de 
recolhimento de tributos adotada do lucro real na hipótese de conseguir mensurar a 
existência de vantagem dentre as duas modalidades trimestral e mensal. Resultados: 
Comparando as situações, apresenta-se a prática mensal por balancete de 
suspensão/redução e trimestral como o foco do estudo, aplica-se durante o ano 
calendário do exercício financeiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro a percepção por 
captação de novas descobertas por base nas especulações da reaplicação prática de 
forma trimestral dos dados fornecidos, para fundamentação de pesquisa e alegação 
de resultados a empresa deixou análise visível diante de cada etapa do processo 
sobre os recolhimentos do seu imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição 
social do lucro líquido expondo uma opinião ao final de seu estudo, deixando visível 
as diferenciações das práticas adotadas do lucro real diante do entendimento do 
contribuinte dimensionando valores qualitativos e quantitativos, estudando seu 
ambiente para afirmação de se realmente a existência de possibilidade de vantagem 
quantitativa na tentativa de especulação e exposição de reaplicação prática trimestral 
na formação de base de cálculo, verificando assim os fatos registrados realmente na 
contabilidade sem partir do pressuposto de aplicação de alíquota sobre faturamento, 
ou seja, uma presunção, analisando-se é medida viável em meio de pagamento de 
obrigações.  
  
Palavras-Chave: Planejamento de Estrutura; Análise Tributária; Revisão Analítica. 
 
 
 

RELEVÂNCIA DA ANÁLISE DE CUSTO NO PREÇO DE VENDA DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA EMPRESA DO SETOR TERCIÁRIO 

NA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
  
 
 

Anderson Almeida Silva; Nayara Pereira Da Fonseca; Vivian Sofia 
Coutinho Morais Coelho. 

 
E-mail: andersonas96@yahoo.com.br  

 
Introdução: O mercado tende a mostrar cada vez maiores exigências para que as 
empresas se desenvolvam e se mantenham no mercado e a vasta competitividade 
das empresas, incentiva as entidades a buscarem ferramentas que forneçam 
informações confiáveis para tomada de decisões e esse cenário torna a análise de 
custos uma grande ferramenta que quando utilizada de forma correta auxilia as 
empresas a diminuírem seus custos e a maximizar os seus lucros, reformulando 
preços de vendas ou serviços, preço este que é determinante para o bom 
funcionamento da empresa. Objetivo: Mediante o cenário apresentado pelo mercado 
atual, esse estudo visa analisar os custos, despesas e preço de serviços praticados 
em um pet shop enquadrado no setor terciário da região sul do município de São 
Paulo. Método: Pesquisa descritiva com abordagem qualitativa documental, 
executando uma coleta de dados. Os dados foram coletados principalmente em notas 
fiscais, demanda de serviços, relatórios de vendas e custos e preço de venda 
praticado pela empresa, durante um período de seis meses, além de consultas 
realizadas em fontes de dados como publicações científicas, artigos publicados, livros, 
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anais de congresso, entre outros. Resultados: Os resultados das análises realizadas 
a partir do método de custeio variável direto foram possíveis identificar que para 
alguns serviços os custos encontram-se altos, mas devido ao preço praticado, ainda 
que não haja nenhum método para que seja estipulado o preço de venda, as 
demandas dos serviços para o porte pequeno suprem a necessidade dos portes 
médios e grandes, fazendo assim com que o pet shop apresente um quadro de lucro.  
    
Palavras-Chave: Análise de Custos; Preço de Serviço; Mark-Up. 
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ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO COM A LINGUAGEM SWIFT 
  

Bertholdy Riberio Nascimento; Laercio Martins Carpes. 
  

E-mail: bertholdy.bass@gmail.com  
  

Introdução: Em um mundo competitivo, desenvolver uma aplicação móvel mais 
rápida e segura de usar é uma prioridade. Com isso a linguagem Swift está entre uma 
das mais requisitadas quando se trata do desenvolvimento para a plataforma iOS. Um 
ponto fundamental para esta tecnologia, é a notável ascensão do mundo móvel, e isso 
vem da demanda não só das empresas mas também dos usuários, e definitivamente 
muitos tem o acesso a este abundante mundo de aplicativos moveis, das crianças aos 
idosos, dos universitários aos profissionais; a Apple é detentora dos aparelhos e 
plataformas de maior prestígio e que, portanto, atrai naturalmente o interesse de todas 
as empresas que querem participar deste mundo crescente da mobilidade, e que por 
sua vez requer desenvolvedores qualificados. Objetivo: Será realizada a análise da 
linguagem Swift e o que ela tem a oferecer dentro da plataforma móvel, além das 
variedades características de outras linguagens que tem mais tempo de mercado, e 
que gerará uma interessante comparação panorâmica. Método: O ambiente utilizado 
será no sistema operacional MacOS High Sierra, junto com o pacote de 
desenvolvimento Xcode 9. O Xcode é o completo conjunto de ferramentas do 
desenvolvedor usado para criar aplicativos para a plataforma da Apple. O ambiente 
de desenvolvimento do Xcode agrupa as ferramentas de análise de instrumentos, o 
Simulador e as estruturas dos sistemas operacionais. A ênfase será dada na 
plataforma móvel iOS. A versão da linguagem analisada é o Swift 4, esta atualização 
é um refinamento completo para a linguagem, que incluí uma programação robusta e 
intuitiva para plataformas da Apple. Considerações finais: O propósito desta 
pesquisa é puramente desenvolver uma aplicação iOS a partir do zero, que inclui a 
concepção da interface do usuário, a implementação do código-fonte, e a aplicação 
do MVC que é um padrão de arquitetura de software.  

  
Palavras-Chave: Linguagem de Programação. 
 
 
 

ACESSIBILIDADE E USABILIDADE NA NAVEGAÇÃO EM WEB 
SITES NOS TEMPOS MODERNOS  

 
Gustavo de Jesus Borges; Roberto Sussumu Wataya. 

 
E-mail: gustavo.jjb95@gmail.com  

  
Introdução: Será feita uma abordagem a como tornar e incluir a usabilidade e 
acessibilidade na internet de forma que todos os usuários tenham a maior facilidade 
de navegar por websites, de uma forma que forneça um aprendizado para pessoas 
que não conhecem muito de computadores. Objetivos: Como, a usabilidade nesses 
websites não tem a relevância que merecia porque os desenvolvedores aplicam isso 
de forma muito pouco funcional, e a maioria das coisas que podem ser resolvidas pela 
internet, como contas, agendamentos, trabalhos torna a vida da sociedade mais 
simples e direta fazendo com que as pessoas realizem suas tarefas com mais 
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facilidade. A acessibilidade já envolve uma área de deficientes visuais porque 
qualquer dispositivo ou ferramenta que é feita hoje em dia deve ser feita para todos 
os tipos de usuários e pessoas com problemas visuais merecem sua atenção na 
internet. Método: Vai ser organizada de forma prática, serão feitos e construídos 
exemplos e testes de websites que devem ser feitos no dia-dia de forma geral para 
todos os usuários, a partir de layouts feitos do zero e ferramentas de desenvolvimento 
web que vão mostrar e realizar essas mudanças e fundamentar esse conceito. 
Resultados esperados: Podem resultar em discussões de forma positivas de como 
é possível a flexibilidade de uso a navegação web de maneira mais fluida no sentido 
de sem ser tudo muito complexo. Conclusão: Usabilidade e Acessibilidade são 
palavras que definem uma forma mais condensada de melhora a conclusão que temos 
é que pode tornar a internet mais fácil.  
 
Palavras-Chave: Acessibilidade; Usabilidade; Flexibilidade de Uso; Navegação. 
 
 
 

A COMPUTAÇÃO COGNITIVA APLICADA EM PROCESSOS 
CORPORATIVOS  

 
Danuza Ribeiro Miranda; Laércio Martins Carpes  

 
E-mail: mirandadanuza@gmail.com  

 
Introdução: Se olharmos ao nosso redor veremos que a tecnologia está presente em 
tudo. O que começou de uma forma primitiva, hoje tomou proporções que são capazes 
de beneficiar toda uma sociedade. Por isso, o uso da Inteligência Artificial está se 
tornando cada vez mais promissora, no qual está sendo desenvolvidas inteligências 
capazes de reconhecer a voz humana e converte-la para textos, auxiliar em pesquisas 
científicas, apoiar os médicos em tratamentos e diagnósticos de doenças, simplificar 
os dados financeiros significativos de uma forma mais fácil para todos entenderem e 
compartilharem. Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver um robô que 
suporte o reconhecimento de voz para executar tarefas solicitadas em linguagem 
natural e personalizar a interação do cliente com o sistema. Método: Adotada será 
construir em .NET, uma plataforma de desenvolvimento que permite a programação 
em C#, Visual Basic, ASP.Net, associado também com a API da IBM, o Watson 
Conversation. O trabalho percorrerá um grande caminho com o treinamento do 
Watson para adquirir conhecimentos técnicos do sistema em questão e assim definir 
os fluxos de diálogos e repostas. Dessa forma, poderemos elaborar a arquitetura do 
chatterbot para a realização de testes com os clientes, e a partir dos feedbacks 
analisados fazer as devidas implementações sugeridas. Considerações finais: Com 
este trabalho espera que os atendimentos sejam automatizados de modo a garantir 
processos mais rápidos, simples e eficazes. Porém é importante ressaltar que o 
chatterbot é uma ferramenta poderosa, que pretende automatizar um grande volume 
de funções e não substituir pessoas, mas sim tirar o ser humano de rotinas repetitivas 
e de tarefas que já não são mais prazerosas ou lucrativas para empresa. Afim de 
realizar o atendimento a uma infinidade de clientes de modo simultâneo, a um baixo 
custo e disponibilidade o tempo todo.  
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Palavras-Chave: Computação Cognitiva; Inteligência Artificial; Watson 
Conversation.  
 
 
 

ANÁLISE COMPARATIVA DOS PACOTES DE FERRAMENTAS OPEN 
SOURCE PARA DATA WAREHOUSE 

 

Camilo Júnior Martins de Moraes; Rodrigo da Rosa. 
 

E-mail: camiloearnest@gmail.com 
 

Introdução: Atualmente pode-se perceber que no âmbito de negócios, empresas de 
grande e médio porte armazenam grande massa de dados, e o uso da tecnologia da 
informação como uma ferramenta para extração correta de dados é um fator crucial 
para que se possa obter destaque no mercado atual. Para auxiliar nas tomadas de 
decisões gerenciais, a utilização e aperfeiçoamento do Data Warehouse tem se 
tornado necessária. "Data Warehouse é uma forma de modelagem onde as 
informações se relacionam". "Um DW é um armazém de dados que é utilizado para 
guardar informações de uma empresa e mantê-lo disponível e acessível para 
consultas posteriores. Essas consultas devem fornecer resultados e claros, para 
realmente auxiliar na competitividade das empresas no mercado de trabalho". 
Objetivo: Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise comparativa dos 
pacotes open source para data warehouse, essas ferramentas estão sendo cada vez 
mais utilizadas por profissionais que são responsáveis pela gestão de sua empresa 
ou organizações que trabalham. Método: A primeira etapa do trabalho é a pesquisa 
das ferramentas open source para data warehouse disponíveis, e será estudado o 
próprio assunto "Data Warehouse" para que possa haver familiaridade com conceitos 
e termos usados dentro da área. Após o levantamento das informações necessárias, 
serão definidas as ferramentas que serão analisadas de forma comparativa no 
trabalho. A segunda fase do trabalho é o estudo das ferramentas escolhidas, para que 
assim seja feita uma análise eficaz das mesmas. Na etapa seguinte será construindo 
um modelo genérico de banco de dados utilizando os conceitos Data Warehouse, 
assim como um detalhamento de cada ferramenta que foi escolhida. Serão 
apresentados métodos de instalação, configuração e uso de cada ferramenta em 
particular. Resultados: Em andamento. Conclusão: Em andamento.  
 
Palavras-Chave: Data Warehouse; Ferramentas Open Source. 
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ANÁLISE DA USABILIDADE DE PORTAIS EDUCACIONAIS, COM 
ENFOQUE NO AMBIENTE WEB SIGA (UNASP), REALIZANDO UMA 

COMPARAÇÃO QUALITATIVA 
 

Miguel Mansour Santiago Awad; Melissa Mafra Sousa; Matheus Vitor 
da Silva; Maitê Marques Caetano. 

 
E-mail: contatoawad@gmail.com 

 
Introdução: O UX (User Experience) é a experiência do usuário, essa reconhecida 
ao utilizar o programa, com sua usabilidade, conteúdo e arquitetura. Já UI Design 
(User Interface ou designer de interface do usuário) o meio pelo qual uma pessoa 
interage com um dispositivo, software ou aplicativo. Objetivo: Medir a qualidade de 
portais web educacionais, focando na interface digital de usabilidade usando 
parâmetros como, inteligibilidade, apreensibilidade e operacionalidade.  Apontar 
possíveis pontos que poderão ser aperfeiçoados futuramente, estimar a satisfação do 
usuário em relação ao que o site disponibiliza, oferecer a instituição uma análise 
formal, e séria sobre a opinião dos usuários. Método: Para a realização deste projeto 
serão utilizados os   seguintes métodos de pesquisa, avaliação dos parâmetros de 
medição de qualidade de sites, a coleta de dados será realizada através do 
questionário, que será desenvolvido utilizando o Google Forms como ferramenta para 
a criação e compartilhamento e posteriormente para coleta e análise inicial dos dados 
através dos gráficos incorporados na própria ferramenta. Outras análises utilizando 
técnicas estatísticas específicas poderão ser realizadas nos dados coletados. 
Considerações finais: Ao observar o ambiente virtual da instituição, foi possível 
perceber que podem haver melhorias na usabilidade do site. Com a intenção que esse 
aperfeiçoamento venha ser discutido futuramente, iniciamos uma pesquisa voltada 
para experiência do usuário (UX Design) e interface do usuário (UI Design). O grupo 
de pesquisa e desenvolvimento de UI/UX, apoiado pela Universidade Adventista de 
São Paulo (UNASP). 
 
Palavras-Chave: UI Designer; UX Designer; Desenvolvimento. 
 
 
 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB 
PROGRESSIVAS PARA PLATAFORMAS MÓVEIS   

 

 
 

Erick Carvalho; Me. André Marcos Silva. 
 

E-mail: emc.7@hotmail.com 
 
Introdução: De acordo com desenvolvedores da Google, “O maior problema sobre 
software é sua distribuição”, e não é muito difícil para alguém que trabalha com 
tecnologia de informação perceber e concordar com essa afirmação. Sempre que se 
pretende desenvolver um sistema é primordial levar em consideração as plataformas 
que deverão suportá-lo, o que afeta diretamente o orçamento da aplicação, o tempo 
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de desenvolvimento, as estratégias de marketing, entre outros fatores. A tecnologia 
Progressive Web App (PWA) como um novo conceito de desenvolvimento de 
aplicativos móveis focado na experiência do usuário, distribuição e desempenho. 
Objetivo: O objetivo desta pesquisa é apresentar um conjunto de técnicas e 
metodologias que, quando trabalhadas corretamente, contribuirão com soluções 
móveis eficientes. Durante estas atividades, serão comparados os fatores que 
englobam o desenvolvimento nativo com os mesmos que suportam o 
desenvolvimento de um PWA e assim, demonstrado como um app progressivo pode 
ser mais viável que uma solução nativa em diversas situações. Método: O trabalho 
envolve pesquisa literária, estudo de soluções existentes e públicas, estudo de 
recomendações e normas técnicas desenvolvidas por empresas envolvidas coma 
promoção de PWA e, por fim, propondo o desenvolvimento de um aplicativo que 
envolve um problema real como base de validação dos resultados obtidos. 
Conclusão: Espera-se, entretanto, que a conclusão final do trabalho seja uma 
alternativa de desenvolvimento que facilite a escolha da plataforma, apontando para 
aquela que, na grande maioria dos casos, se mostrará a mais eficaz: a web; e que os 
dados e aprendizado contidos nesta pesquisa contribua como uma referência para um 
bom projeto através da aplicação de tecnologias modernas para obtenção de 
aplicativos móveis. 
  
Palavras-Chave: PWA; Aplicações Progressivas; Aplicações Móveis; App. 
 
 
 

APLICAÇÃO MOBILE PARA GERENCIAMENTO DE FILAS DE 
ATENDIMENTO 

 
Nadion Silva da Cruz; Laércio Martins Carpes. 

 
E-mail: nadion97@gmail.com 

 
Introdução: Na atualidade o número de usuários de dispositivos moveis tem crescido 
em todo mundo. Possibilitando assim o oferecimento de diversos serviços por meio 
de aplicações mobile. Neste novo contexto as pessoas agora têm o acesso a um vasto 
volume de informações em qualquer lugar e a qualquer hora. Visando auxiliar na 
gestão de atendimento estudantil no UNASP, o POUPA FILA fornece um serviço 
móvel de gerenciamento de várias filas simultaneamente. Possibilitando assim que o 
aluno mesmo em sala de aula possa fazer há retirada de uma senha para atendimento 
e aguarda a proximidade de seu chamado para comparecer ao local de atendimento. 
Objetivo: Gerir e minimizar filais no local de atendimento, para uma melhor 
experiência de atendimento ao aluno. Fornecendo uma maior conforto e praticidade 
ao aluno ao buscar um atendimento financeiro ou acadêmico. Método: Por meio do 
Android Studio, desenvolver uma aplicação mobile utilizando o modelo de processo 
de desenvolvimento de software Iterativo Incremental. O mesmo será responsável por 
se comunicar com um servidor único conectado com os painéis. Gerenciando assim 
a retirada e as chamadas de senhas de três filas distintas (Secretaria, Caixa e 
Negociação). Conclusão: Com base em uma análise preliminar concluímos que este 
aplicativo vai trazer maior comodidade para os alunos e maior qualidade nos 
atendimentos prestados pela Universidade aos alunos. Não simplesmente um 
gerenciador de filas, organizar filas de espera através de uma aplicação mobile, 
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administra as filas independentemente, através de um servidor único, amentando a 
eficiência no atendimento.  
 
Palavras-Chave: Mobile; Android Studio; Iterativo Incremental; Poupa Fila. 
 
 
 

APLICAÇÃO PARA REDUZIR O CONSUMO DE ÁGUA 
 

Samuel Monteiro de Jesus Silva; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: samu.mjs@gmail.com 
 
Introdução: A água é vital para a sobrevivência de todos os organismos vivos e para 
o funcionamento do ecossistema. O gasto de água em nossos dias tem crescido 
exponencialmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas a agropecuária 
é o setor responsável por gastar 70% da água utilizada pelo ser humano, logo após 
as indústrias consumindo 22% e em seguida o uso doméstico com 8%. Apesar do 
consumo doméstico não ser o maior, vem crescendo e contribuindo bastante para 
problemas em nosso planeta, além disso muitas pessoas não têm consciência do 
gasto diário e o quão prejudicial está sendo, segundo a Sabesp o banho tem sido um 
dos grandes violões do desperdício doméstico. Um banho de 15 minutos consome 
243 litros de água, reduzindo o tempo para 5 minutos, a economia pode chegar a 162 
litros. Objetivo: Este trabalho consiste em desenvolver um aplicativo para controlar o 
consumo de água e promover o uso consciente quando do seu uso. Método: Para 
realização desse trabalho será necessário um chuveiro, dispositivo celular Android, 
sensor de fluxo de água, sensor de efeito Hall, Arduino para controlar a vazão de água 
e enviar as informações para aplicativo. Considerações Finais: Com o 
desenvolvimento deste projeto esperamos reduzir ao máximo o uso indevido para o 
bem de todos.  
 
Palavras-Chave: Água; Arduino; Sensor de Fluxo de Água. 
 
 
 

APLICAÇÃO PARA UMA MELHOR VIDA ACADÊMICA 
 

Thiago Waishaupt Schultz de Souza; Roberto Wataya Sussumo. 
 

E-mail: thiagocais123@hotmail.com 
 
Introdução: Nos dias de hoje, a grande busca pelo ensino superior tem crescido 
assustadoramente, são jovens e adultos de todas as classes sociais, acreditando 
definir sua vida para uma posição melhor, tanto no aspecto social como na profissional 
e financeira. Com essa grande demanda nas universidades, consequentemente, 
surgem novos problemas, tais como regulamentos internos da universidade, os 
procedimentos para a realização de matrículas, rematrículas, atividades 
complementares, estágios entre outras informações. Objetivo: Neste contexto, este 
estudo tem como objetivo criar um aplicativo inteligente que facilitara a vida acadêmica 
do novo estudante universitário. Método: Para a realização desse trabalho, será feita 
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uma pesquisa para descobrir em média quais e como resolver as principais 
dificuldades que um estudante enfrenta diariamente. Na construção deste aplicativo, 
será utilizado apenas um dispositivo móvel sendo Android ou iOS, e uma IDE aonde 
o aplicativo será programado e compilado. Considerações Finais: Com estas 
diversas ferramentas incluídas neste app prático e de fácil uso, o usuário terá um 
pacote completo na palma de suas mãos, que o ajudará dia a dia em suas principais 
atividades acadêmicas, obtendo uma maior organização. E como resultado, 
esperamos ajudar, facilitando a vida do discente, proporcionando uma experiência 
feliz e útil para a sua vida.  
 
Palavras-Chave: Atividade Acadêmica; Aplicativo; Vida Estudantil; Organização 
Escolar. 
 
 
 

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE TESTE DE SOFTWARE EM UM 
SOFTWARE EDUCATIVO  

 
Diego Vieira de Souza; Marcos Oliveira Nunes. 

 
E-mail: diegovsouza@live.com 

  
Introdução: A cada dia que passa os softwares tornam-se mais presentes na vida 
das pessoas, sejam em escolas, celulares, carros, cirurgias entre outros. Além do 
crescimento de sistemas de software cresce as exigências por softwares com maior 
qualidade, com isso, as buscas por técnicas de teste de software têm aumentado nos 
últimos anos. Softwares que não tem seu comportamento como esperado, acaba 
gerando diversos problemas como financeiro, reputação ou até mesmo risco a vida 
de seres humanos. O teste de software é a etapa de que controla a qualidade do 
software e serve para atestar que o mesmo esteja contemplando todas as suas 
funcionalidades e garantir que estas estão com seu funcionamento correto. 
Objetivos: O objetivo deste trabalho é aplicar e apresentar as diversas técnicas, 
ferramentas, métodos, níveis e tipos de teste de software em uma aplicação educativa 
para garantir a sua qualidade e diminuir os riscos com base nos defeitos encontrados 
e corrigidos antes da implementação em produção, ou seja, relatar a importância do 
teste de software para não gerar problemas futuros com um software no seu ambiente 
de produção. Método: Utilizar métodos como ferramenta de modelagem de teste para 
criação dos casos de testes, ferramenta de gestão de incidente para realizar a 
abertura de defeitos presentes no software, ferramenta para disponibilizar específica 
dos testes realizados. Resultados: Através da homologação da plataforma de game 
com o foco educativo, evidenciar que o game apresenta todas suas funcionalidades 
corretas, sem presença de defeitos ou erros inesperados, garantindo a sua qualidade 
e pleno funcionamento, onde o software estará pronto para a produção. 
Considerações Finais: Diante a conclusão deste projeto, após ser desenvolvido 
todas as atividades de teste o público alvo poderá utilizar o software com maior 
segurança, qualidade, confiança e satisfação.  
  
Palavras-Chave: Teste de Software; Software Educativo; Qualidade; Homologação. 
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APLICAÇÕES DO QR-CODE EM DISPOSITIVOS MÓVEIS 
 

Richard Oliveira Spanhol; Roberto Wataya Sussumo. 
 

richard_espanhol@hotmail.com 
 
Introdução: Hoje, com o uso da tecnologia em alta, as pessoas se tornaram mais 
preguiçosas em relação a realização das atividades em geral. Elas estão cada vez 
mais dependentes do meio virtual para tudo. Sempre buscam por meios mais fáceis e 
rápidos de realizar suas necessidades fazendo o menor esforço possível. Devido a 
essa revolução tecnológica, é possível pesquisar aquela comida preferida mais 
próxima de sua localidade, realizar compras e vendas com apenas alguns cliques, 
fazer trabalhos escolares, pesquisas e até mesmo transações bancarias sem nem 
precisar ir até o banco mais próximo. Objetivo: O objetivo deste estudo é desenvolver 
um aplicativo mobile, com o intuito de facilitar o acesso dos alunos do campus as 
informações de cada artefato exposto no museu que faz parte do NEO (Núcleo de 
Estudo das Origens) localizado no prédio Ellen G. White no Centro Universitário 
Adventista de São Paulo. Método: Através da funcionalidade de converter em áudio 
as informações contidas no QRCode implantado ao lado de cada artefato. 
Resultados: Apresentam-se as decisões tomadas no projeto do aplicativo, como 
modelagens criadas e arquitetura utilizada. A pesquisa traz ainda um guia de uso, com 
os principais fluxos de interação do sistema, complementados com Screenshots da 
ferramenta. Também foi realizada uma avaliação de usabilidade do aplicativo com 10 
usuários de diferentes perfis, onde os mesmos tiveram a oportunidade de fazer todo 
o processo de uso do aplicativo. Ou seja, os usuários receberam um caderno contendo 
vários QRCodes, abriram o aplicativo, ouviram as explicações dadas pelo mesmo, 
realizaram a leitura do QRCode escolhido, e após a conversão do QRCode em áudio, 
avaliaram a qualidade da conversão e o entendimento do conteúdo convertido. 
Conclusão: Após os testes realizados, constatou-se que a ferramenta demonstrou 
possuir uma interface amigável, com avaliação bastante positiva entre os usuários.  
 
Palavras-Chave: Códigos de Barras; QRCode; Dispositivos Móveis. 
 
 

 
APRENDIZAGEM PROFUNDA (DEEP LEARNING) PARA 

DIAGNÓSTICOS EM IMAGENS MÉDICAS 
 

Alisson Ferreira da Silva Barbosa; Edmar Santos. 
 

E-mail: alissonfsb14@hotmail.com 
 
Introdução: Esse trabalho aborda a evolução das tecnologias de sistemas 
computacionais e a presença delas na vida do ser humano. Grande parte dessa 
evolução provém do crescimento do estudo na aérea da Inteligência Artificial (IA). O 
Deep Learning (Aprendizado Profundo) é o grande motor que as IAs estão utilizando 
para fazer a mudança no mundo. Grandes empresas têm olhado para essa tecnologia 
e investido largamente em pesquisas nessa área. Objetivo: A proposta desse projeto 
é criar uma ferramenta computacional capaz de utilizar o aprendizado profundo como 
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base para e analisar e classificar uma imagem médica a fim de potencializar as ações 
médicas em um determinado campo da área de saúde, como por exemplo em 
oftalmologia ou ortopedia. Método: Para execução desse projeto será realizado o 
levantamento teórico e correlato sobre os conceitos de IA, Maquinas de Aprendizado 
e Aprendizado Profundo. Será analisado os principais frameworks que incorporam tais 
recursos de IA a fim de implementá-los em uma ferramenta para execução dos testes 
que serão propostos em etapa futura. Resultados: Até o momento foram organizados 
os principais conceitos de IA, Maquinas de Aprendizado e Aprendizado Profundo. 
Conclusão: A aplicação de um conceito em Aprendizado Profundo em um sistema 
computacional envolverá uma boa utilização frameworks desenvolvido embasado nos 
principais trabalhos correlatos estudados. Ainda assim, é possível concluir que a 
execução do projeto se torna de grande contribuição científica e acadêmica e é 
perfeitamente viável.  
 
Palavras-Chave: Processamento de Imagens; Visão Computacional; 
Reconhecimento de Padrões; Inteligência Artificial; Maquinas de Aprendizagem. 
 
 
 

AUTOMATED CLASSIFICATION OF TREE USING MACHINE 
LEARNING APPROACH  

 
Edmar Santos; Jairo de Melo Medeiros.  

 
E-mail: edmar.santos@unasp.edu.br  

  
Introdução: O ser humano possui uma capacidade incrível para capturar, processar 
e interpretar dados de forma visual. A visão computacional busca auxiliar a resolução 
de problemas complexos, como imitar a cognição humana e tomar decisões das 
informações contidas na imagem. O processamento de imagem por computador 
consiste nas técnicas para capturar, representar e transformar informações da 
imagem, além de melhorar a qualidade visual de certos aspectos estruturais, 
facilitando a percepção humana e a interpretação automática por meio de máquinas. 
Objetivo: O propósito desse projeto é analisar as metodologias de processamento e 
reconhecimento de imagens, com a finalidade de desenvolver um aplicativo móvel que 
auxilie na realização do levantamento arbóreo, tendo como auxilio a identificação dos 
espécimes por meio de imagens de suas partes (folha, caule, flor e fruto). Método: 
Estudo de bibliografias e artigos correlatos, de ferramentas e metodologias de 
desenvolvimento de software. Resultados: Através dos artigos pesquisados 
conseguiu-se observar as metodologias de processamento de imagem adotados para 
cada ferramenta, como exemplo temos o “Pl@ntNet” que ajuda a identificar alguns 
passos fundamentais no reconhecimento de plantas, tais como segmentação para 
contorno de bordas, filtros de ruídos e outros. O projeto proposto utilizará o 
reconhecimento de padrões juntamente com redes neurais para obtenção de 
respostas mais precisas nas buscas. Conclusão: A partir dos conhecimentos obtidos 
nos trabalhos correlatos e sobre os principais conceitos sobre o tema em 
processamento de imagem e visão computacional, entende-se que o trabalho será 
perfeitamente implementável e trará grandes benefícios se realmente implementado. 
Até o momento, conclui-se que as principais dificuldades estarão concentradas sobre 
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as técnicas de Inteligência Artificial, grande área sobre a qual acomoda-se o conceito 
de máquinas de aprendizagem.  
  
Palavras-Chave: Processamento de Imagens; Visão Computacional; 
Reconhecimento de Padrões; Inteligência Artificial; Maquinas de Aprendizagem; 
Plantas; Árvores; Folhas. 
 

 

AUXILIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA DEFICIENTES VISUAIS 

 
Enderson Rufino Amorim; Roberto Sussumo Wataya. 

 

E-mail: endersonrufino@gmail.com 

 
Introdução: O transporte público a cada dia fica mais difícil, ônibus sempre lotados, 
informações sobre o destino dos ônibus e falha, isso acaba prejudicando muito as 
pessoas, pois hoje vivemos em um mundo onde há muita correria. Se para qualquer 
pessoa isto e um desafio, imagine para um deficiente visual, que não tem acesso fácil 
a estas informações, muitas vezes pede ajuda a uma outra pessoa, só que esta 
pessoa pode acabar esquecendo ou até mesmo pegando um ônibus antes que este 
deficiente visual. Isto vai acabar sendo um transtorno maior. Objetivo: O objetivo 
deste trabalho e desenvolver um aplicativo que forneça todas as informações 
adequadas para um deficiente visual utilizar um transporte público proporcionando 
mais autonomia e independência, no seu direito de ir e vir. Método: Será feito uma 
pesquisa bibliográfica na web e nas bases de dados Proquest, de posse dessas 
informações, faremos a seleção das linguagens para criação do aplicativo que 
informará em áudio quando um ônibus desejado estiver se aproximando do seu ponto 
de ônibus e quando estiver próximo do ponto que desejar descer. Todas as 
informações serão de forma sonora e comando de voz. O usuário também poderá 
cadastrar seus ônibus mais frequentes caso tenha uma preferência por ônibus, 
bastará apenas ler um QRCode que ficará localizado ônibus assim terá um acesso 
mais fácil ao aplicativo. Resultados esperados: Com este aplicativo, esperamos que 
seja uma solução viável para este problema que acontece todos os dias milhões de 
deficientes visuais.  
  
Palavras-Chave: APIs; Deficiente Visual; Aplicativo.  
 
 
 

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL COMO BASE DE 
CONHECIMENTO PARA TÉCNICAS DE IA APLICADAS NA 

CLASSIFICAÇÃO DE ITENS WEB EM CATÁLOGOS ELETRÔNICOS 
   

William Moreira de Souza; Ygor Farias Siqueira; André Marcos Silva. 
 

E-mail: william.m.souza@live.com 
   
Introdução: Este trabalho traz uma introdução aos bancos de dados não orientados 
a relacionamento e aos mecanismos de busca para tomada de decisão em sistemas 
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baseados em conhecimento. Os bancos de dados NoSQL são sistemas de 
gerenciamento que permitem uma melhor proposta e dinamismo quando 
considerando dados não tradicionais. Da mesma forma, metodologias de inteligência 
artificial dependem de mecanismos de manipulação de informações que sejam mais 
dinâmicos e ágeis. Objetivo: Este trabalho tem como principal objetivo estudar teorias 
e métodos de representação de conhecimento para sistemas baseado em 
aprendizagem de máquina a fim de validar sua implementação através de um 
ambiente apoiado por um banco de dados não-relacional distribuído. Propõe-se 
também a análise de possibilidades de implementação deste tipo de sistema através 
de plataformas ágeis para desenvolvimento e distribuição de dados através de uma 
arquitetura em nuvem. Método: Como metodologia prática considera um estudo de 
caso real, uma empresa do ramo de internet que servirá como laboratório fornecendo 
problemas, necessidades e motivações reais; na qual se propõe a construção de um 
módulo inteligente para o tratamento de preços nos catálogos eletrônicos baseado em 
aprendizagem de máquina. Resultados: Os resultados preliminares estão servindo 
de base para a fase de prototipação que propõe uma melhora no processo de cotação 
eletrônica de preços. Conclusão: Esta pesquisa tem permitido uma conclusão 
antecipada da necessidade de consideração e revisão dos processos de tratamento 
para os sistemas de catálogos eletrônicos. Durante a fase de análise ficou evidente o 
quão trabalhoso e oneroso para um sistema de e-commerce a adaptação ou 
modificação para novos clientes em sites de compras; e, ainda que sejam existentes 
várias soluções comerciais para este fim, muitas delas, ou possuem valores muito 
elevados para aquisição ou ainda que, de forma amigável, necessitam de 
intervenções de usuários para readequação de estilos.  
  
Palavras-Chave: Banco de Dados Não-Relacional; NoSQL; MongoDB; E-Commerce. 

 

 

 

BANCO DE DADOS RELACIONAL: ESTUDO DE CASO 
 

Arthur Silva Machado; Marcio Marçal da Costa Garcia; Maitê Marques 
Caetano; Mateus Costa Silva; Samuel de Alcântara Pereira.  

 
E-mail: arthurcruzeiro77@hotmail.com 

 
Introdução: Ter o conhecimento sobre como e onde as informações de um usuário 
são armazenadas e gerenciadas é um passo importantíssimo para o desenvolvimento 
de uma aplicação. Um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) propõe 
justamente isso, a organização e a classificação de dados de uma forma organizada, 
de maneira que possa torná-los informações para o usuário de uma determinada 
aplicação. Através do sistema proposto, a presença nos cultos seria feita por meio de 
um aplicativo para mobile ou um sistema web, sem que fosse necessária a introdução 
dos dados manualmente no sistema, já que o mesmo faria isso de uma forma 
automática. Objetivos: Implementar um Sistema de Gerenciamento de Banco Dados 
relacional (SGBD), visando melhorias no sistema de chamada dos cultos semanais 
do residencial masculino do UNASP. Método: A coleta de dados dos alunos internos 
do residencial masculino do Centro Universitário Adventista de São Paulo será feita 
através do banco de dados da instituição. O estudo das ferramentas SQL 
Management Studio e Visual Studio, bem como algumas das linguagens de 
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programação tais como: HTML5, C#, CSS, Java Script e SQL, que serão utilizadas 
para realização do projeto. Considerações Finais: Esperamos com esse trabalho, 
além de beneficiar a instituição promovendo um avanço no sistema de coleta de 
chamadas de culto, um aprendizado que será muito útil em nossa vida profissional.  O 
desenvolvimento de uma aplicação web é o próximo passo para que esse projeto 
enfim, tome vida e funcionalidade. 
 
Palavras-Chave: Banco de Dados; Sistema; Ferramentas. 
 
 
 

BATTERY LOVERS: OTIMIZATION APP 
 

Igor Virginio de Souza Santana; Roberto Sussumo Wataya. 
 

E-mail: igormax2008@gmail.com 
 
Introdução: Devido a crescente da popularidade dos smartphones, eles estão se 
tornando mais comuns nas mãos não só dos brasileiros, mas do mundo inteiro, mas 
apesar de serem os dispositivos do momento, eles não são perfeitos, hoje o seu poder 
de processamento é devastador, consegue tirar fotos com ótima qualidade e 
resolução, porém eles ainda possuem um grande problema, sua bateria, elas não 
evoluíram na mesma velocidade no qual o smartphone evoluiu, e com o passar do 
tempo elas só tem se tornado um grande problema cada vez maior com os passar dos 
anos, com isso soluções em software tem crescido com o tempo, e o Battery Lovers 
é uma delas. Objetivo: Criar um aplicativo para uso inteligente da bateria do 
smartphone, além de mostrar sua constituição e a melhor maneira de recarrega-la, de 
acordo com seu estilo de vida, proporcionando o uso pleno de sua energia e vida 
longa. Método: Desenvolver algoritmos que inspecionam o uso de bateria do usuário 
junto de uma análise cientifica baseada em sensores e de quanto eles usam de 
bateria, junto de uma interface amigável para qualquer tipo de usuário ou idade. 
Resultados: os resultados serão medidos a partir de testes públicos do aplicativo, ou 
seja, ele vai ser liberado na loja de aplicativos antes de seu lançamento, para que seja 
acompanhar a evolução do reconhecimento do uso de bateria e consequentemente, 
suas melhorias. Conclusão: O Battery Lovers é um projeto de sobre um assunto muito 
recorrente que é a durabilidade das baterias, dessa forma esperamos que esse 
aplicativo, possa suprir esse problema oferecendo soluções inteligentes para esta 
questão, baterias e smartphones, e com ele será possível diminuir o uso de bateria e 
ajudar a reduzir o consumo de energia da população. 
 
Palavras-Chave: Smartphone; Bateria; Analise; Previsão; Android; Economia.  
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BPMN vs. VBPMN – UMA REVISÃO TÉCNICA ORIENTADA POR 
UMA LINGUAGEM FORMAL DE ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS 

(PSL) 
  

Afonso Rafael Moraes Simão; Me. André Marcos Silva. 
 

E-mail: afonso.simao@unasp.edu.br 
 
Introdução: Este trabalho apresenta uma introdução a importância dos processos, 
mais especificamente em sua representação e validação sintática; principalmente por 
serem vastas as opções e existências de linguagem com este propósito, contudo, 
ainda dada a importância das representações visuais, nem todas apresentam 
facilidade de manipulação, padronização, coerências e mecanismos de validações. 
Objetivo: Neste cenário, o principal objetivo deste trabalho é a validação do VBPMN 
através de um uma revisão literária orientada a uma especificação técnica composta 
por um conjunto de guidelines completo, o PSL (Process Specification Language), 
submetendo e permitindo considerar o VBPMN (Value Based Process Management 
Network) model aderente aos mais diversos e complexos tipos de sistema 
comparativamente ao modelo BPMN (Business Process Model and Notation). 
Método: A metodologia para validação por revisão técnica proposta levou em 
consideração especificações descritas por diretrizes PSL. Como complemento da fase 
de revisão, esta pesquisa realizou também atividades de validação prática. Para os 
projetos que envolviam as validações de BMPN foram utilizadas as ferramentas Bizagi 
e Enterprise Architect. Para VBPMN foram utilizadas as ferramentas Parchitect e 
Prototype. Conclusão: Com a conclusão foi possível desmistificar conceitos de que 
as metodologias de representação de processos que não fossem criadas após o 
advento do processo unificado dificilmente atenderiam como uma metodologia 
aderente as normativas preestabelecidas pelo NIST através da especificação PSL. 
Contudo, o estudo realizado, tal como apresentado na análise e resultados obtidos, 
permitiu concluir que metodologia de processos baseado em valores é completamente 
aderente e com as recomendações técnicas e compatível com o padrão BPM, mais 
popular e aplicado nos processos de negócios corporativos. Como contribuição para 
área de processos, além da atualização da revisão técnica para o VBPMN, este 
trabalho também propôs uma discussão em agrupamentos para as guidelines PSL, o 
que permite facilidades tanto no tratamento de validação quanto para a legibilidade e 
concentração como material de referência.  
  
Palavras-Chave: Modelagem de Processos; Revisão Técnica; VBPMN; BPMN; PSL. 
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CHATBOT PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA UNIVERSIDADE 
 

Hugo Almeida Pinheiro; Laércio Martins Carpes. 
 

E-mail: hugopinheirohps@live.com 
 

Introdução: Assistentes virtuais em aplicativos de troca de mensagens, de compras 
e de atendimento das mais diversas empresas têm hoje em comum a utilização de 
chatbots, que são computadores com Inteligência Artificial programados para 
responder a todo tipo de solicitações. Inteligência Artificial é um ramo da ciência da 
computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana 
de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. O Chatbot é um serviço 
de processamento de linguagem digital, configurado com regras definidas e 
inteligência artificial. É um sistema automatizado e personalizável de conversa entre 
software e usuários humanos. Quanto ao CEO da GlobalBot, dois benefícios 
imediatos de sua utilização são: prender atenção do cliente, pelo atendimento de 
forma mais interativa, e realocar a mão-de-obra humana em atendimentos mais 
complexos. Objetivo: Desenvolver um robô chatBot para responder dúvidas sobre os 
cursos de graduação existentes em uma universidade. Método: Utilizando as 
bibliotecas do IBM Watson pretende desenvolver e treinar o robô com o conhecimento 
das informações da universidade para que ele possa responder qualquer dúvida para 
os alunos sobre a universidade. Um exemplo de chatBot para universidades foi feito 
por estudantes da Universidade de Nebraska-Lincoln, que desenvolveram um chatBot 
para responder perguntas sobre todas as questões referentes à biblioteca da 
Universidade. Um dos pontos positivos para estes bots é a sua capacidade de lidar 
com direcional comum e perguntas previsíveis. Eles resolvem questões de rotina 
(repetitivas) que podem deixar os bibliotecários livres das perguntas mais comuns. 
Considerações Finais: Apesar deste trabalho estar no início, a perspectiva desse 
tipo de robô para o atendimento será muito eficiente para a universidade, tirando 
dúvidas de novos alunos ou de alunos veteranos com um baixo custo. Deste modo, a 
previsão é que ocorra um aumento de qualidade e eficiência no atendimento dos 
alunos. 
 
Palavras-Chave: IBM Watson; Chatbot; Aprendizado Cognitivo. 
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COMPUTAÇÃO UBÍQUA NA EDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA DE 
MELHORIA NA INTERAÇÃO E CONTROLE DE CONTEÚDO 

ATRAVÉS DE UMA SOLUÇÃO ORIENTADA NA EXPERIÊNCIA DO 
USUÁRIO 

  
Manilson António Lussati; Me. André Marcos Silva. 

 
E-mail: mlussati@hotmail.com 

  
Introdução: Este trabalho faz uma introdução a “Computação Ubíqua”, termo de uma 
área que está atrelada a presença de computadores em todo lugar, e a pretensão é 
de que possamos usá-los sem darmos conta de que realmente estamos fazendo o 
uso dela ou seja, é necessário que a inserção da tecnologia seja menos invasiva 
possível quanto o dia a dia de seus envolvidos. Ao mesmo tempo, são vastas as áreas 
que necessitam de sistemas altamente integrados a rotina de seus usuários, de modo 
que suas interações sejam amigáveis, seus passos interfiram o mínimo possível nas 
regras e hábitos dos stakeholders, não redefinam regras, tampouco obrigam 
interações. Uma destas grandes áreas é a educação, principalmente um problema 
mais tradicional, a educação presencial. Neste ambiente, temos a evidente 
necessidade de melhoria através de ferramentas computacionais, mas ao mesmo 
tempo incluirá um ambiente tradicional, com rotinas predefinidas, pouco flexível, com 
costumes, vícios, e principalmente atrativas e rentáveis quanto ao retorno de 
adaptações tecnológicas. Objetivo: É neste cenário que este trabalho propõe o 
objetivo de estudar a Computação Ubíqua na educação como melhoria no controle de 
conteúdo auxiliar docentes a ter um maior controle no que foi apresentado e se foi 
realmente compreendido pelos seus alunos. Método: Como metodologia prática, a 
pesquisa propõe o desenvolvimento de um sistema integrado que controla a inserção 
de conteúdos dado em sala de aula, permite a avaliação, recomendação, controle e 
discussões a partir de acessos por dispositivos móveis. Conclusão: A partir dos 
resultados preliminares, a conclusão é que a principal vantagem com a aplicação da 
solução proposta, é a facilidade na gestão de conteúdos e a possibilidade de maior 
acompanhamento do domínio que o aluno tem sobre as aulas dadas, a partir de um 
processo interativo e inserido em uma rotina tradicionalmente acadêmica.  
 
Palavras-Chave: Computação Ubíqua; Processo de Aprendizagem; Android. 
 
 
 

COMPUTATIONAL ANALYSIS OF THE DIFFICULTY LEVEL OF A 
DIGITALIZED MUSICAL WORK FOR VIOLIN 

 
David Tigre Moraes; Edmar Santos. 

 

E-mail: tigredavid007@gmail.com 

 

Introdução: Definir o nível de dificuldade de uma obra musical é algo subjetivo, pois 
isso é muito dependente da percepção de cada instrumentista. Ainda assim é comum 
no meio musical classificar as obras determinando os níveis de dificuldade de 
execução quando ela é aplicada para fins didáticos, a fim de auxiliar o professor na 
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hora da escolha de repertório para seu aluno em seus diferentes níveis de 
aprendizado. Objetivo: A proposta desse trabalho é desenvolver um software que seja 
capaz de reconhecer padrões musicais de partituras, em relação ao nível de 
dificuldade de execução, a partir de imagens digitalizadas. O software será dedicado 
à interpretação desses níveis especificamente de obras para violino. Os critérios de 
dificuldade poderão ser personalizados por cada usuário a partir de elementos 
predefinidos de execução em uma obra. Método: Baseado nas técnicas de 
Processamento de Imagem e Visão Computacional serão aplicadas as metodologias 
de análise e reconhecimento de padrões tais como o método de reconhecimento de 
caracteres, o método de grafo de adjacência de linhas e o método de correspondência 
de modelos, entre outros. A partir de tais metodologias será avaliado seus resultados 
e seus aspectos de implantação no sistema. Para nortear o desenvolvimento do 
software será lançado mão da metodologia TDD e serão apresentados principais 
casos de uso, os diagramas de classe e modelo ER para documentação do 
desenvolvimento do software. Resultados: Até o momento foi possível realizar o 
levantamento bibliográfico dos principais temas e conceitos sobre a proposta, bem 
como elencar os principais trabalhos correlatos, juntamente com a prototipagem e a 
elaboração da arquitetura do sistema. Conclusão: A partir do levantamento teórico, 
análise dos trabalhos correlatos e início do desenho do projeto de software da 
proposta desse trabalho, conclui-se que é um trabalho viável e com fortes perspectivas 
possibilidades de trabalhos futuros.   
 
Palavras-Chave: Processamento de Imagens; Visão Computacional; 
Reconhecimento de Padrões; Inteligência Artificial; Maquinas de Aprendizagem.  
 
 
 

CONTROLE DE ACESSO COM RECONHECIMENTO DE PLACAS 
AUTOMOTIVAS USANDO RASPIBERRY PI 

 
Ítalo de Castro Rodrigues; Edmar Santos. 

 
E-mail: italo@pvwi.com.br 

 
Introdução: A implantação de um sistema comercial de controle de acesso veicular 
tem alto custo. Seria possível desenvolver um sistema de baixo custo de qualidade e 
precisão comparável aos sistemas disponíveis hoje no mercado? Objetivos: Esse 
trabalho tem o propósito usar o reconhecimento de caracteres das placas automotivas 
a partir de um treinamento de OCR gerar resultados precisos e de baixo custo para o 
mercado. Os objetivos também englobam que tenham fácil aprendizado. Método: 
Como método principal, será usado uma OCR para reconhecimento de letras e 
números presentes nas placas automotivas. Uma câmera ligada fará o 
reconhecimento em tempo real, dando a impressão para quem estiver dentro do carro 
de rapidez e agilidade. As câmeras usadas também contam com visão noturna via 
infravermelho. Na qual facilita que mesmo em ambiente noturno seja feito uma boa 
verificação com boa qualidade e precisão do mesmo. Resultados: Até o momento os 
resultados encontrados foram surpreendentes, levando em conta alguns totens de 
estacionamento com o preço de mais de 100 mil reais para reconhecimento e gestão 
das vagas de estacionamento, juntamente com o controle de entrada e saída. Com o 
Raspberry Pi foi possível alcançar um resultado de escala comercial com muita 
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precisão e rapidez. Câmeras noturnas foram usadas para o reconhecimento e assim 
também dando uma melhor performance tanto durante o dia quanto durante a noite. 
Cada Raspberry Pi usa Linux como seu principal sistema operacional, mas também 
podendo ser utilizado com Windows 10 IoT. Conclusão: Nós vemos cada vez mais o 
termo Internet of Things (Internet das Coisas) sendo usado de difundido tanto na 
mídia quanto nas universidades mundo a fora. Concluímos, portanto, que é uma 
forma viável e muito produtiva de se manter o acesso e controle de estacionamentos 
com baixo custo de manutenção.  
 
Palavras-Chave: Estacionamento; Reconhecimento Ótico; OCR; RASPBERRY PI; 
LINUX; C#; PYTHON. 
 
 
 

DEEP LEARNING IN PATTERN RECOGNITION 
 

Gabriel Lima Santos; Edmar Santos. 
 

E-mail: gabriel.lima.st@hotmail.com  
 
Introdução: Aprendizagem Profunda (Deep Learning) é uma subclasse da “Machine 
Learning” ambos se encontram dentro do estudo de Inteligência Artificial. 
Aprendizagem profunda combina conjuntos de algoritmos baseados em redes neurais 
artificiais com o avanço tecnológico para reconhecer padrões, desta forma, podendo 
ser utilizado para reconhecer objetos em imagens e palavras em arquivos de sons 
sem a intervenção humana, adaptando-se de forma inteligente. Objetivos: Utilizar 
técnicas de Aprendizagem Profunda no reconhecimento de imagens médicas, 
auxiliando a medicina no reconhecimento de imagens geradas a partir de exames 
médicos. Devido este estudo tratar do reconhecimento de imagens médicas, a 
precisão dos resultados é de vital importância, uma vez que o diagnóstico errado tem 
que ser evitado. Método: Para a execução desse estudo em Aprendizagem Profunda, 
será feito o levantamento bibliográfico sobre as teorias, conceitos e práticas já bem-
sucedidas na análise de imagens médicas. Também será feito estudos sobre casos 
clínicos que demonstre a eficiência atual da Aprendizagem Profunda e os resultados 
satisfatórias no reconhecimento de imagens. Resultados: Pesquisas na área buscam 
melhorar a eficiência de algoritmos afim de melhorar a precisão dos resultados e 
reduzir o tempo de processamento de dados em grande escola. Aprendizagem 
Profunda pode também através da análise da imagem descobrir o surgimento de um 
tumor e fazer um alerta prévio ao paciente. Conclusão: Abordagem com a Deep 
Learning e aprendizado cognitivo ainda não superaram por completo a analise 
humana, as maquinas necessitam ainda da intervenção humana no processo para 
garantir a precisão necessária. Com a enorme quantidade de parâmetros de imagens 
a serem analisadas, culmina em horas e horas em período de análise e ainda podem 
não garantir a precisão de nível médico necessário, o que o torna inviável para a 
tecnologia atual, contudo podem potencializar a percepção humana.  
  
Palavras-Chave: Processamento de Imagens; Visão Computacional; 
Reconhecimento de Padrões; Inteligência Artificial; Maquinas de Aprendizagem; Deep 
Learning.  
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DESENVOLVIMENTO ÁGIL DE APLICAÇÕES MOBILE NATIVAS 
  

Lucas Luiz Da Silva Santos; Me. André Marcos Silva. 
  

E-mail: lucasluizss@live.com 
  
Introdução: A alta demanda por aplicações que suportam diversas plataformas dá a 
introdução à busca pelo desenvolvimento ágil. Em fábricas de software é comum 
ocorrer o problema com a compatibilidade de conhecimento dos profissionais que 
trabalham na área do desenvolvimento. Ferramentas para desenvolvimento de 
aplicações, onde são aplicados conhecimentos prévios e gerais de plataformas mais 
comuns como a web, tem se tornado cada vez mais popular se tornando uma 
alternativa para programadores que não possuem experiência sólida no 
desenvolvimento de aplicações para cada tipo de plataforma em sua linguagem 
nativa. Objetivo: Levando isto em consideração, o objetivo de encontrar uma 
plataforma de desenvolvimento que traga os resultados esperados em uma empresa 
é de alta importância; principalmente, porque a escolha da ferramenta ideal trará 
ganhos em tempo, utilização e performance da aplicação. Escolher a ferramenta ideal 
pode trazer muitos benefícios como por exemplo a redução de gastos. Como muitos 
sabem, o desenvolvimento para mobile já está muito presente no cotidiano das 
pessoas, e desenvolvedores e entusiastas de software buscam frequentemente por 
meios viáveis de desenvolvimento em quesito codificação por parte do programador, 
mas que possam ser ao mesmo tempo viáveis para utilização do usuário envolvendo 
uma experiência agradável na utilização da aplicação. Conclusão: A conclusão desta 
ideia se dá no fato de já ser possível desenvolver aplicações utilizando linguagens de 
programação web, onde os componentes criados podem ser compilados nativamente 
em plataformas mobiles, se utilizando da metodologia criada pelo Facebook, o React 
Native. Como hoje a plataforma web altamente utilizada e está presente em grande 
porcentagem de dispositivos eletrônicos, o seu aprendizado se torna cada vez mais 
viável, e o reaproveitamento desde conhecimento no desenvolvimento hoje, o 
resultado é que se torna extremamente útil para auxiliar o desenvolvimento destes 
aplicativos, sendo possível o desenvolvimento para múltiplas plataformas 
nativamente.  
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Ágil; Aplicativo Móvel Multiplataforma. 
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA CÁLCULO DE MÉDIA 
EM PLATAFORMA ANDROID 

 
Rogério Ruela Melo; Kaio Victor de Almeida Bastos; Maitê Marques. 

 
E-mail: rogerio.rmelo@hotmail.com 

 
Introdução: Atualmente os dispositivos mobile estão presentes em todos os 
momentos de nossa vida. Se tornaram nossas agendas, máquinas fotográficas, 
ferramenta de comunicação e outras funções vitais no dia a dia. Muitos estudantes 
dos cursos de tecnologia na fase de projeto, escolhem desenvolver um aplicativo 
como trabalho de conclusão de curso, o que leva a grande quantidade de trabalhos 
existentes sobre desenvolvimento mobile. Mas qual seria uma necessidade mais 
próxima do dia a dia de um universitário, principalmente de um curso de tecnologia 
onde o uso da mesma é algo recorrente e talvez até mesmo vital. Objetivo: O objetivo 
desse trabalho é desenvolver um aplicativo capaz de calcular a média acadêmica do 
aluno em uma disciplina específica. O aprendizado pessoal que o projeto exigira será 
de grande auxílio tanto para a conclusão do curso como também para um futuro 
mercado profissional. Método: O desenvolvimento da aplicação será realizado via o 
aplicativo Android Studio, o mesmo pode utilizar os sistemas Windows, MAC OS e 
Linux. Os alunos deverão aprender a linguagem de programação Java, após isso 
começar a testar e desenvolver a estrutura lógica do aplicativo e como serão 
realizados os cálculos das notas. Considerações finais: Mesmo após a conclusão 
de uma versão definitiva no futuro poderão haver novas correções, melhorias e trazer 
novas funções ao aplicativo. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento; Android; Java; Mobile. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE JOGOS NO MEIO ACADÊMICO 
 

Daniel de Azevedo Joveliano; Gilson Nunes dos Santos Júnior; Isaac 
Maciel Galli; Mateus Rodrigues Almeida da Silva; Maitê Marques 

Caetano. 
 

E-mail: daniel.joveliano@protonmail.com 
 
Introdução: Atualmente a presença da tecnologia tem aumentado cada vez mais. 
Com isso, foi pensado a necessidade de implantar a tecnologia atual em várias áreas, 
tais como saúde e educação, facilitando e otimizando tarefas no meio em que for 
aplicada. Os jogos computadorizados são instrumentos estratégicos para as aulas, 
podendo ser trabalhados de maneira interdisciplinar, além de ser um suporte que pode 
auxiliar e estimular o processo ensino-aprendizagem, de maneira lúdica e prazerosa 
para os alunos. Além de trazer o desenvolvimento psicológico, social e cognitivo, o 
jogo é uma atividade natural e motivadora, e através dele é possível gerar motivação 
intrínseca gerando nos jogadores o desejo de aprender algum conteúdo por si próprio 
além de estimular o raciocínio, guiando o aluno ao enfrentamento dos problemas do 
seu dia a dia. Objetivo: Mostrar que a tecnologia pode ser implantada no meio 
educacional por meio de jogos, no qual podem ser usados como ferramentas que 
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ajudam no processo de aprendizagem. Método: Apresentar-se-á uma discussão 
sobre o uso de jogos no ambiente virtual como ferramenta de ensino e aprendizagem 
e facilitador destes processos, comparado ao ensino tradicional. Será realizada uma 
pesquisa bibliográfica a respeito da história do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo, buscando um levantamento de dados históricos e de importantes fatos. Por 
meio da plataforma RPG Maker haverá o desenvolvimento de um jogo objetivando ao 
público a oportunidade de conhecer a história do UNASP de maneira interativa. 
Haverá o uso de recursos como o BaseCamp para desenvolver o projeto e 
posteriormente a montagem do mesmo. Posteriormente a aplicação passará por 
testes para confirmar ou não sua eficácia no auxílio da construção de conhecimentos 
por parte de seus usuários. Considerações finais: Concluímos que o método 
apresentado no trabalho foi mais eficaz que o método tradicional. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento; Educação; Gamificação; Tecnologia. 
 

 

 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO DE BATALHA NAVAL UTILIZANDO 
O FRAMEWORK OpenGL 

 
Benones Alves; Daniel Lima; John Pessanha Santos; Maik Melo; 

Sergio Alves; Laércio Carpes. 
 

E-mail: benonesone@ hotmail.com 
 
Introdução: Batalha Naval é um jogo de tabuleiro com dois jogadores, onde cada um 
tem a sua frota naval distribuída em uma matriz. O objetivo é destruir a frota naval 
inimiga ao declarar as coordenadas do alvo, linhas são dispostas em letras do alfabeto 
e colunas em números, porém o nenhum dos jogadores sabe as coordenadas da frota 
naval inimiga. Objetivo: Criar uma versão computadorizada de Batalha Naval 
utilizando o OpenGL. O funcionamento do jogo é descobrir onde estão os navios 
escondidos pelo adversário e afundar os mesmos. Durante o jogo 3 situações podem 
acontecer, a primeira é o jogador atirar na água, a segunda é atirar em uma parte do 
navio e essa parte a partir do momento em que for atingida deverá ser exposta para 
que o jogador que atirou tenha conhecimento de que acertou um navio, e a terceira 
situação é quando o jogador atira em um navio que ocupa apenas um espaço e o 
afunda ou ele atira na última parte do navio que faltava para ele acertar e assim afunda 
o navio. Sempre que qualquer um dos jogadores atirar, acertando em algum navio ou 
na água o local do tiro será sinalizado e não poderá atirar no mesmo lugar novamente. 
Método: Usar compilador DevC++, com as bibliotecas OpenGL, para desenvolver as 
linhas do mapa e a representação digital dos navios no jogo. Desenvolver o jogo em 
um computador com Windows 7 ou superior, tendo no mínimo um processador dual-
core e 1 GHz, 2 Gb de RAM, processador gráfico compatível com OpenGL, 100 
Megabytes no HardDrive. Discussão: Como o desenvolvimento serve para aplicar os 
conhecimentos, adquiridos durante o curso universitário. Conclusão: OpenGL 
mostra-se versátil para o desenvolvimento de jogos, tanto para fins financeiros e 
educacionais, neste trabalho foi possível explorar a capacidade dele.  
 
Palavras-Chave: Jogo Computadorizado; Jogo OpenGL; Jogo Framework. 
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DISPOSITIVO DE AUXÍLIO A MOBILIDADE DE DEFICIENTES 
VISUAIS USANDO ARDUINO: UM ESTUDO DE CAS 

 

Mateus Fernandes; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: fernandes.mateus@outlook.com 
 
Introdução: 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 dificuldades, tais como: postes, lixeiras, telefones públicos, árvores e 
veículos estacionados sobre as calçadas, entre outros. Objetivo: Criar um dispositivo 
com Arduino, que identifique obstáculos aéreos e os que não são detectados pela 
bengala. Método: Para desenvolver este dispositivo de baixo custo através da 
plataforma de prototipagem Arduino foram utilizados sensores ultrassônicos HC-SR04 
para o auxílio na detecção de obstáculos aéreos, que passam despercebidos pelos 
recursos comuns, usados no cotidiano destas pessoas. O sistema foi programado 
para que cada sensor identifique obstáculos, e alerte por vibração 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 e verificar se a aplicação se adequa como 
um recurso em situações das quais possuem dificuldades. Foram colocados 
obstáculos à sua frente para realização dos testes e assim obter a análise se a 
aplicação é eficaz em cada situação imposta. Resultados: Essa aplicação, conforme 
descrito acima, mostrou que o referido dispositivo teve um desempenho acima do 
esperado, pois o usuário cego pode desempenhar seu papel de locomoção autônoma 
de ir e vir, sem nenhum auxílio de terceiros.  
 
Palavras Chave: Deficiência Visual; Arduino; Sensor HC-SR04. 
 

 

 

E-COMMECE PARA SUPERMERCADO 
 

Gabriel Vitor dos Santos Soares; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: vitorbep97@gmail.com 
 
Introdução: Em nossa sociedade, imprevistos acontecem, mas, não podemos deixar 
que tais eventos fatídicos nos tomem tempo, que é tão precioso nos nossos dias. 
Infelizmente algumas atividades nos tomam tempo demasiado em são inevitáveis, 
como por exemplo ir ao supermercado. Objetivo: foco deste trabalho é criar um 
aplicativo para que suprime todo o processo operacional de compras feitas 
presencialmente. Pois ela possibilita o usuário realizar compras em um supermercado 
sem precisar sair de casa e enfrentar filas. Otimizando ao máximo todo processo de 
compra e escolha de itens necessários para suprir suas necessidades. Método: Para 
desenvolver esse aplicativo, foi escolhida a plataforma IOS e a tecnologia Swift. Para 
conhecer o perfil do consumidor brasileiro. Realizar visitas aos supermercados em 
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horários de muito movimento, onde o consumidor tem muita dificuldade de fazer 
compras de forma eficiente com o intuito de obter informação a respeito para elaborar 
uma forma de tornar essa atividade o menos difícil possível. Resultados: Todos esses 
processos de análises visam a construção de um aplicativo mobile que seja um 
viabilizador de compras em supermercados. Conclusão: Os resultados que 
esperamos, é que esse aplicativo realmente proporcione comodidade, segurança, 
agilidade e conforto, nesse quesito importante da vida moderna. 
 
Palavras-Chave: IOS; Compras Online; Swift; Comodidade; E-Commerce. 
 
 
 

EDITOR DE TEXTO COM RECONHECIMENTO DE VOZ UTILIZANDO 
IBM WATSON 

 
Thalyson Evilasio Brandão Lopes; Laercio Martins Carpes. 

  
E-mail: thalyson98brandao@gmail.com 

 
Introdução: A inteligência artificial (IA) tem sido objeto de estudo de muitos cientistas 
há mais de meio século. Seu objetivo é deixar os computadores mais inteligentes, de 
forma que eles possam pensar de forma semelhante ao que um ser humano faz, 
dessa forma a otimizar e ampliar as capacidades cognitivas dos seres humanos. Em 
2007 toda a área de IA, deu um grande passo em direção a realização de seu objetivo, 
com a criação do WATSON, um software criado pela empresa IBM. O Watson é 
constituído por várias APIs, cada uma com sua função específica, elas são baseadas 
em uma versão mais evoluída da IA, conhecida como inteligência cognitiva, e que 
atualmente é o que mais se aproxima da forma de raciocínio dos seres humanos. 
Objetivos: O objetivo principal deste projeto é desenvolver um software que atuará 
como um editor de texto que não precisa que usuário digite sequer uma palavra, tudo 
o que ele precisará fazer é falar e a aplicação irá escrever, respeitando as regras e 
acentuação da linguagem. Método: A aplicação será desenvolvida na linguagem C#, 
utilizando o Visual Studio, uma IDE da Microsoft, como ambiente de desenvolvimento. 
Além disso o sistema será baseado nos conceitos de IA e utilizará uma das APIs do 
Watson chamada “Speech to Text”, que basicamente é capaz de converter a fala 
humana em texto. Considerações finais: Apesar do trabalho estar no início, 
considera que este seja um recurso interessante e útil para as pessoas que precisa 
digitar textos longos, além da possibilidade futura de aplicar em áudios para extrair 
em texto a narrativa que tiver nos áudios ou vídeos. 
 
Palavras-Chave: IBM Watson; Inteligência Artificial; Reconhecimento de voz. 
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ESTEGANOGRAFIA 
 

Maxwell Fernandes Pimentel Júnior; Débora de Sousa Rodrigues; 
Afonso Rafael Moraes; Victor Fernandes; Maitê Marques Caetano. 

  
E-mail: maxwell.junior.f@hotmail.com 

 
Introdução: A esteganografia serve como ferramenta indispensável para análise e 
elaboração de métodos de codificar mensagens, tornando-as invisíveis para qualquer 
um que não esteja relacionado no segmento emissor-receptor da mensagem que se 
deseja enviar e/ou receber. Objetivo: O maior objetivo da esteganografia é o de 
esconder as mensagens em um meio que seja digital tais como: vídeos, imagens e 
textos, que tem grandes diferenças da criptografia que não usa nenhum meio para 
esconder a mensagem e sim apenas a torna ilegível. A esteganografia facilita a troca 
de mensagens por meios não seguro, como a internet, sendo assim um método que 
proporciona uma segurança a mais pelo fato de esconder a mensagem que será 
enviada. Método: A metodologia a ser empregada no projeto partirá do 
desenvolvimento de um aplicativo que irá ser responsável por ocultar uma mensagem 
dentro de um veículo de mídia (seja por áudio, vídeo, texto ou imagem), e irá 
decodificar os dados de uma mensagem oculta dentro de uma dessas mídias 
informadas. O aplicativo será baseado na linguagem Java e será disponibilizado para 
aparelhos que suportam o sistema Android. Considerações finais: As considerações 
finais do trabalho relatam como as técnicas de esteganografia podem ajudar 
instituições que precisam de sigilo ao trafegar informações por meios não seguros 
como a internet podem se beneficiar e quais as melhores linguagens para criar 
ferramentas e novas metodologias de esconder as informações cada vez mais 
deixando as informações indetectáveis.  
  
Palavras-Chave: Esteganografia; Criptografia; Segurança; Codificação. 
 
 
 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE APIs DE RECONHECIMENTO DE 
FALA 

 
Mariane Pacheco da Silva; Maitê Marques Caetano;  

 
E-mail: marianepacheco.silva@gmail.com 

 
Introdução: Muitas tecnologias têm sido desenvolvidas para proporcionar melhor 
integração de pessoas com deficiência na área de tecnologia da informação. Entre 
essas tecnologias estão os ambientes de desenvolvimento baseados em comandos 
de voz para pessoas com limitação motora. São utilizados recursos de captação e 
reconhecimento de voz, que posteriormente são transformados em códigos que 
podem ser compilados e transformados em softwares funcionais. Partindo deste 
pressuposto, é natural que sejam utilizadas tecnologias de reconhecimento de voz 
que melhor se adaptem aos requisitos de um ambiente de desenvolvimento adaptado. 
Objetivo: O objetivo desse trabalho é realizar um estudo comparativo entre as APIs 
de reconhecimento de fala Google Cloud Speech API e Watson Speech to Text. 
Método: A princípio foi realizada uma pesquisa bibliográfica a respeito das APIs de 
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reconhecimento de fala. Posteriormente serão realizados estudos e testes de 
ferramentas, bem como de bibliotecas de comando de voz para o sistema operacional 
Windows. Será desenvolvido o protótipo de um programa proposto integrado com as 
APIs Watson Speech to Text e Google Speech to Text. Após o desenvolvimento e 
integração, será criada uma interface para receber o comando de voz. A interface e 
integração de ambas as APIs serão desenvolvidas na linguagem javascript, utilizando 
o ambiente BlueMix para desenvolvimento e testes. Considerações finais: No 
mercado da tecnologia já existem diversos recursos que possibilitam o 
desenvolvimento de softwares e aplicativos por comandos de voz. Devido a isso, 
surge a necessidade de saber qual destas tecnologias se adaptam melhor a 
determinadas necessidades, de forma que sejam aplicadas as melhores soluções 
para sanar necessidades específicas. Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, 
realizar um estudo comparativo entre APIs de reconhecimento de voz baseadas na 
computação cognitiva visando o conhecimento sobre tais APIs e relevância quanto 
sua aplicabilidade em softwares que visam a integração de pessoas com deficiência.  
  
Palavras-Chave: Comandos de Voz; API; Integração. 
 
 
 

ESTUDO DIRIGIDO WEBSERVICE E CORBA 
 

Kleyton Pires dos Santos; Laercio Martins Carpes. 
 

E-mail: kleytonpires@hotmail.com 

 

Introdução: Os avanços tecnológicos e a convergência da World Wide Web com 
Intercâmbio Eletrônico de Dados e middleware padrão, como o CORBA, originaram 
um novo paradigma de computação baseado em uma arquitetura orientada a serviços, 
ligeiramente acoplada, chamada WebService. As interações diretas de máquinas para 
máquinas que até então eram consideradas impossíveis, agora são possíveis devido 
aos rápidos avanços tecnológicos em tecnologias XML e SOAP. Existe, no entanto, 
uma publicidade exagerada sem precedentes em torno deste novo paradigma. Na 
realidade, o paradigma de Web Service não possui uma definição precisa. Além disso, 
os cenários de casos de uso para WebService e seus prós e contras em comparação 
com tecnologias de middleware existentes e bem definidas, como o CORBA, não são 
bem compreendidos. Objetivos: Elaborar um estudo comparativo entre as 
tecnologias de sistemas distribuídos: WebServices e CORBA. Método: Fazer um 
levantamento bibliográfico sobre as duas tecnologias abordando a parte conceitual, 
além de buscar empresas que estejam utilizando uma destas tecnologias para 
descrever quais vantagens e desvantagens em sua utilização, e descrever exemplos 
de aplicações e áreas que estão sendo utilizado estas duas abordagens tecnológicas. 
Considerações Finais: Este artigo fornece três contribuições para o estudo dos 
WebService e o papel desempenhado pelos padrões emergentes XML/SOAP, além 
de tecnologias de integração existentes, como o CORBA. Primeiro, avaliamos as duas 
tecnologias comparando e contrastando os recursos oferecidos por cada um. Em 
segundo lugar, fornecemos nossa análise sobre as circunstâncias em que essas 
tecnologias devem ser usadas. Argumentamos que, muitas vezes, essas tecnologias 
precisam coexistir. Finalmente, derivamos exemplos do domínio das redes de 
telecomunicações inteligentes para suportar nossas conclusões.  
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Palavras-Chave: WebService; XML; SOAP; WSDL; UDDI; CORBA; IDL; Distribuídos; 
Componentes; Objetos. 
 
 
 

FATORES DE INFLUÊNCIA DA ÁREA DE UX NO 
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

 
Herbert da Silva Ferreira; Prof. Me. Gustavo Abreu Caetano. 

 
E-mail: herbertsilvaf@hotmail.com 

 
Introdução: O UX (User Experience) tem se tornado a cada dia uma matéria de maior 
relevância durante o desenvolvimento de um Software. Em um momento onde os 
usuários se adaptam aos saltos tecnológicos com mais facilidade, aceitar gastos com 
soluções de Hardware e Software que não satisfazem as expectativas, vão no 
caminho contrário às boas práticas de otimização do tempo e recursos. Assim o 
usuário simplesmente prefere trocar de software a esperar soluções promissoras 
futuras. Erros durante o desenvolvimento do projeto não podem ocorrer por esses 
motivos, evitando que o esforço da equipe de desenvolvimento e capital investido seja 
em vão. Objetivo: Esse Projeto de TCC, visa realizar um estudo na busca de boas 
práticas, métodos de aplicação e pesquisa de Experiência do Usuário. A proposta é 
mostrar a importância da UX durante o desenvolvimento de um software, comparando 
aplicativos que ofereçam uma boa Experiência de Usabilidade, Design de Interação, 
Estratégia de Conteúdo, Pesquisa e Design Visual, com Apps que deixem, ou não, a 
desejar nesses quesitos, mas tenham seu Backend bem desenvolvido e estruturado. 
Método: Será realizado um levantamento teórico e correlato sobre os conceitos de 
User Experience, e aplicado um teste com uma porcentagem de usuários em 
softwares diversos, buscando entender quais são os parâmetros que influenciam na 
escolha de um App para determinado serviço. Como a preferência da utilização do 
software de apresentações não lineares Prezi, ao invés do Microsoft Powerpoint por 
parte dos usuários de Desktop. Conclusão: É evidente que existe uma relação entre 
o sucesso de um software e a Experiência do Usuário que ele entrega. Esse TCC 
buscará através de uma pesquisa aprofundada, mostrar quais são esses fatores 
dentro das diversas áreas que a UX engloba. 
 
Palavras-Chave: User Experience; Desenvolvimento de Software; Usabilidade; 
Design de Interação; Design Visual; App. 
 
 
 

IMPRESSÃO DIGITAL EM MAQUININHAS DE CARTÃO 
 

Lucas Neres Filho; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: lucasnereslcs@gmail.com 
 
Introdução: As pessoas têm utilizado mais cartões de credito e debito e evitam andar 
com dinheiro para efetuar suas transações financeiras, pois tem receio de perderem 
o dinheiro ou serem roubadas. Entretanto, muitos ladroes conseguem ter acesso a 
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esses cartões e em alguns casos, descobrem a senha e acabam por utilizar o credito 
do indivíduo. Para evitar esse problema, as instituições financeiras buscam novas 
ferramentas para maior segurança de seus clientes. A Biometria é uma área da 
Tecnologia da Informação que é muito utilizada por instituições para garantir a 
veracidade das informações prestadas referentes a uma pessoa. Em especial, a 
Impressão digital, é uma das mais utilizadas por ser umas das mais simples e com 
menor custo. Objetivos: Reconhecendo os benefícios de utilizar a impressão digital 
agregado à necessidade de maior segurança nas transações; o projeto tem como 
objetivo desenvolver um recurso para ser adicionado nas maquininhas de cartões que 
é a identificação de um cliente através de reconhecimento de sua impressão digital. 
Ou seja, implantar sistema de reconhecimento de impressão digital nas maquininhas 
de cartões. Método: Será adquirido um sensor de impressão digital, esse sensor será 
acoplado em uma maquininha de cartão de credito e debito. Será implantado nela um 
sistema de reconhecimento de impressão digital e acrescentar à base dos bancos de 
dados de uma instituição financeira para que sejam efetuadas as transações 
financeiras. Será efetuado diversos testes para que a maquininha seja a mais efetiva, 
mais rápida e segura. Caso ocorra bugs ou falhas, serão corrigidas e atualizadas. 
Considerações Finais: Por causa do aumento da utilização de cartão de credito e 
debito, e consequentemente, aumento de roubos, cartões clonados e indivíduos de 
má fé com senhas, será desenvolvido uma maquininha de cartão com reconhecimento 
biométrico para preservar a segurança dos usuários.  
 
Palavras-Chave: Segurança; Biometria; Impressão Digital; Cartão. 
 
 
 

INCLUSÃO AO MEIO SOCIAL E GARANTIA DE LOCOMOÇÃO DE 
DEFICIENTES VISUAIS, ATRAVÉS DE UM APLICATIVO ANDROIDE 

E UM BANCO DE VOLUNTÁRIOS 
 

Cicero Andrade de Freitas Junior; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: cicerojunior.cont@gmail.com 
  
Introdução: No Brasil cerca de 18,8% da população possui algum tipo de deficiência 
visual sendo 1,6% completamente cegos. Ocorre que mesmo esta parte da população 
tendo a acessibilidade assegurada pela lei n°10.098/2000 e regulamentada pelo 
Decreto n° 5296/2004. Ainda é possível observar uma enorme dificuldade para que 
esse público tenha seus direitos respeitados e cumpridos. Objetivo: Tendo em vista 
esta dura realidade em que vivemos, e com a pretensão de contribuir na solução 
desses problemas, este estudo tem como ideia desenvolver um aplicativo Android que 
ajude os deficientes visuais em sua locomoção autônoma e, auxilia-los a realizar suas 
atividades diárias. O aplicativo neste caso conta com uma base de dados de 
voluntários. Método: Cadastrou-se previamente voluntários treinados e disponíveis 
para desempenhar, a função de auxiliar os deficientes. Os auxílios serão realizados 
de duas formas, a primeira é fisicamente onde o deficiente visual irá realizar a 
solicitação e o aplicativo encontrará o voluntário mais próximo através da 
geolocalização, e remotamente onde após a solicitação de auxilio o voluntário irá 
passar as diretrizes de como se locomover para seu destino ou como realizar tal 
atividade. Os testes experimentais, serão aplicados aos deficientes visuais do curso 
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de inclusão digital da UNASP-SP. Essas aplicações terão duração de dois meses, e 
os dados coletados serão analisados posteriormente. Resultados esperados: São 
que esse aplicativo possa trazer mais autonomia e participação da sociedade como 
um todo.   
  
Palavras Chaves: Inclusão; Acessibilidade; Aplicativo; Auxilio.    
 
 
 

IoT - PROPOSTA DE AUTOMAÇÃO DE PIVÔS DE IRRIGAÇÃO PARA 
AGRICULTURA INTELIGENTE  

  

Ezequiel Manuel Muxito; Me. André Marcos Silva. 
 

E-mail: ezequielmuxito@gmail.com   

 

Introdução: Este trabalho faz uma introdução ao conceito de Internet das Coisas (IoT) 
como uma área em constante crescimento e cada vez mais aplicada no dia a dia das 
pessoas. A Internet das Coisas, ou simplesmente chamada de IoT vem mudando a 
forma na qual a computação e, principalmente, a automação vem mudando a rotinas 
das atividades diárias. Porém ainda que timidamente, estas tecnologias já vêm 
impactando em áreas como a educação, negócios, medicina, comunicação, governos, 
e na agricultura. Objetivo: Neste cenário, este trabalho tem como objetivo o estudo 
do impacto da IoT nas sociedades. Em especial, tem como foco principal a IoT e suas 
aplicações na área que envolve agricultura inteligente, fazendo uso da tecnologia no 
controle de sistemas de irrigação automatizada para agricultura de precisão. Método: 
Como validação desta proposta a metodologia da pesquisa propõe a construção de 
um protótipo para simular e testar o comportamento dos pivôs junto à uma nova 
solução tecnológica de monitoramento e controle. Este protótipo é basicamente 
composto de três ambientes bem definidos: o ambiente mecânico automatizado a 
partir da plataforma Arduino; o sistema central baseado em Webservice para 
integração; e por último, o ambiente de controle funcional, que é baseado em um 
sistema por dispositivo móvel desenvolvido em plataforma Android. Conclusão: A 
conclusão do trabalho é uma contribuição direta para área de computação, mas 
também se preocupa com resultados voltados a problemas, desafios e necessidades 
reais de produtores agrícolas. Tal envolvimento e colaboração é possível a partir de 
parcerias de pesquisas junto empresas de tecnologia atuante no mercado angolano, 
que permite, além de outros benefícios, a possibilidade de um ambiente de estudo de 
caso para levantamento de requisitos, orientações especializadas e laboratório para 
testes do protótipo construído.  
  
Palavras-Chave: Internet das Coisas; Agricultura Inteligente; Arduino. 
 
  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 94 

LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
DUAS FORMAS DE PREPARAR UM SER HUMANO PARA O MUNDO 
 

Carlos Alberto Expedito Damasceno Barboza; Roberto Sussumu 
Wataya. 

 
E-mail: carlaoexpedito@gmail.com 

  
Introdução: A alfabetização e o letramento são processos fundamentais para a 
educação da criança pois, para ela poder começar a se desenvolver, mas com 
atividades que são apropriadas para uma criança antes dela iniciar o ensino 
obrigatório, e para ajudar neste processo é necessário um professor adequado a dar 
preparo com as atividades que estejam de acordo com as práticas de alfabetização e 
letramento. Objetivo: O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo para 
dispositivos móveis, que possibilita as práticas de alfabetização e letramento, a 
maioria delas, ser inseridas em um aplicativo móvel, para colocar o professor e o aluno 
juntos na tecnologia apropriada para as crianças, e ajudar a criança a usar os 
primeiros métodos e técnicas tradicionais e digitais. Método: Para começar a 
produção de um aplicativo vai envolver as pessoas, especialmente as crianças e os 
professores, começando assim a desenvolvimento do aplicativo, e será incluso 
plataformas para desenvolvimento, e um estudo por meio de artigos relacionados a 
pedagogia para ajudar na execução da ideia proposta. Conclusão: Neste trabalho foi 
permitido apresentar a proposta do projeto pela disposição de contribuir para 
educação principalmente em alfabetização e letramento, de modo que as crianças 
consigam desenvolver seus talentos.  
 
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Aplicativo; Aprendizagem. 
 
 
 

METODOLOGIAS ÁGEIS ADAPTADAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE MONOGRAFIAS 

 

Lucas Rodrigues da Silva; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: lucas.mt7@hotmail.com 

 

Introdução: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil 
o Síntese de Indicadores Sociais (SIS) de 2015 evidenciou o aumento no número de 
jovens entre 18 e 24 anos que ingressaram no ensino superior, logo o número de 
produções científicas também acompanhou esse crescimento, a maioria encabeçada 
pelo obrigatório Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Porém a qualidade desses 
trabalhos é questionável, pois muitos alunos não conseguem inicia-lo da maneira 
correta, e quando encontram a linha de desenvolvimento certa já não há tempo 
suficiente para desenvolvê-lo adequadamente. Objetivos: Desenvolver uma 
aplicação WEB para auxiliar estudantes de nível técnico e universitários na elaboração 
de monografias utilizando metodologias ágeis adaptadas. Método: Neste estudo, 
inicialmente propomos investigar as principais dificuldades apresentadas pelos alunos 
na elaboração de seus Trabalhos de Conclusão de Curso, em seguida faremos a 
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pesquisa bibliográfica sobre as metodologias ágeis Scrum, XP, e o guia PMBoK, para 
propor um roteiro de boas práticas; pesquisa analítica das ferramentas disponíveis no 
mercado que auxiliam o gerenciamento de projetos; desenvolvimento de uma 
ferramenta online que auxilie os estudantes a organizarem  ideias nas fases iniciais 
do projeto; aplicação do roteiro de boas práticas e a ferramenta desenvolvida com 
alunos do 6º semestre do curso de Ciência da Computação. Resultados: O resultado 
esperado é a melhor qualidade dos trabalhos produzidos por alunos que utilizarem a 
metodologia e ferramenta propostas. Considerações Finais: Uma das maiores 
dificuldades que os docentes enfrentam é a procrastinação por parte dos seus alunos. 
Uma ferramenta que consiga fazer com que os alunos produzam em um ritmo 
constante é o diferencial que esse projeto se propõe, tornando os egressos do curso 
de Ciência da Computação do Centro Universitário Adventista de São Paulo melhores 
gestores de tempo e de recursos. 
 
Palavras-Chave: Ágil; Metodologia; Monografia; Pesquisa; PMBoK. 
 
 
 

MINERAÇÃO DE DADOS APLICADA NO AUXÍLIO DE DECISÃO 
JUDICIAL 

 

Rubens Paulino de Lima; Laercio M. Carpes. 
 

E-mail: rubensunasp@hotmail.com 
 

Introdução: A mineração de dados é uma tecnologia usada para extrair informações 
impossíveis de serem percebidas manualmente e descobrir padrões em grandes 
massas de dados brutos. Para isso os dados passam por várias etapas de um 
processo chamado KDD. Objetivo: O trabalho tem como objetivo principal auxiliar a 
tomada de decisão no julgamento de ação judicial através de treinamento do sistema 
baseado em base de dados de processos já julgados utilizando técnicas de mineração 
de dados. Especificamente técnicas de classificação por meio de algoritmo 
classificador como J.48 baseado em arvore de decisão. Método: Foram verificados 
os principais conceitos relativos ao tema, levantamentos bibliográficos relacionados, 
estudo das técnicas de mineração e o algoritmo classificador J.48. A ferramenta 
utilizada para tal trabalho foi escolhida nesse caso é o software WEKA, esta é uma 
ferramenta é gratuita desenvolvida na linguagem JAVA. Neste trabalho experimentos 
devem ser realizados utilizando métodos de mineração de dados conhecidos como 
classificação, associação, predição e agrupamento. Conclusão: Foram realizados 
testes experimentais em um conjunto dados considerando uma parte para treinamento 
para gerar o modelo, e outra parte para validação do modelo gerado no treinamento. 
Embora o trabalho esteja iniciando, já foi possível verificar que é provável um resultado 
bastante satisfatório na utilização da ferramenta para auxiliar o juiz em nova decisões 
judiciais. 
 
Palavras-Chave: Mineração de Dados; Conhecimento; Classificação; Ação Judicial. 
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NANOTECNOLOGIA E SUAS APLICABILIDADES NA ATUALIDADE 
 

Jair Roberto Raya Sanchez; Laercio Martins Carpes. 
 

E-mail: jairrayas@outlook.com 

 

Introdução: No presente artigo apresentamos uma pesquisa elaborada sobre a 
nanotecnologia e a sua importância na atualidade. Informações sobre a história da 
nanotecnologia e a sua evolução, algumas áreas onde é aplicada, e alguns exemplos 
de produtos que usamos no dia a dia e que possuem o sistema de nanotecnologia. A 
nano se refere a algo pequeno, e a partir daí é que foi criado a nano escala ou o termo 
nanômetro, que é uma unidade de medida, como centímetros e metros. O nanômetro 
equivale exatamente a um bilionésimo de metro, porém só com isso não dá para ter 
uma noção do seu tamanho, mas, por exemplo, um nanômetro equivale a uma bola 
de futebol ao lado da Lua, ele é totalmente invisível ao olho nu. Nanotecnologia é a 
habilidade de manipular átomos e moléculas individualmente para produzir materiais 
nano estruturados e micro objetos com aplicações no mundo real. Objetivo: Fazer um 
levantamento bibliográfico sobre a nanotecnologia, abordando a história, evolução e 
sua aplicação na atualidade. Método: Elabora uma pesquisa em diversas fontes de 
artigos que tratam sobre o tema, fazendo um levantamento das aplicações que 
existem com esta tecnologia. Considerações finais: nanotecnologia são tecnologias 
que conseguem ser criadas e manipuladas com estruturas em até uma escala de um 
nanômetro. Com base nas nossas pesquisas concluímos que a nanotecnologia não e 
algo tão complexo como imaginávamos, pois, ela está ligada a quase todos os 
produtos que utilizamos no dia a dia. 
 
Palavras-Chave: Nanotecnologia; Sistema; Aplicação. 
 
 
 

O USO DA INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

Beatriz Bohn Santos; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: beatriz.bohn@hotmail.com 
 
Introdução: As diversidades nas formas utilizadas para o ensino da matemática são 
grandes, técnicas são buscadas para que a aprendizagem do conteúdo seja de 
maneira mais prática e rápida.  O uso da tecnologia atualmente é cada vez maior, pois 
avanço é continuo e devemos usá-lo de forma benéfica, pois crianças e adolescentes 
estão conectados com este mundo tecnológico. Objetivo Geral: Realizar a criação de 
um aplicativo que auxilie alunos com dificuldade em matemática a ter facilidade para 
compreender assuntos de maior complexidade para o estudante. Objetivos 
Específicos: Criação de um aplicativo, um jogo que auxilie no desenvolvimento dos 
alunos em relação aos conteúdos que serão especificados no jogo. Realizar uma 
pesquisa através de questionário com professores da área, para estabelecer temas 
que deverão estar contidos no jogo. O aluno realizará as etapas, onde a cada acerto 
seja incentivado através de prêmios e níveis no jogo. Método: O aplicativo será 
desenvolvido através do Java, que é uma linguagem de programação orientada a 
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objetos, possuindo uma portabilidade para diversas plataformas com recursos como 
a abertura de criação de programas distribuídos e de multitarefa. O jogo será 
destinado para a plataforma Android que atingirá um número maior de estudantes. E 
a criação de um questionário para colher dados com professores da área. 
Considerações finais: Com o desenvolvimento dessa pesquisa e aplicativo busco 
auxiliar alunos de rede pública e privada na compreensão de conteúdos matemáticos 
de maneira prática e desafiadora, despertando o interesse em compreender assuntos 
de dificuldade de maneira diferenciada além do habitual.  
 
Palavras-Chave: Tecnologia; Ensino; Matemática. 
 
 
 

OpenGL PARA A COMPUTAÇÃO GRÁFICA 
 

Rhuan Teixeira de Almeida Chaves; Rafael da Rocha Nunes; Laercio 
Campes. 

 
E-mail: rhuantac@gmail.com 

 
Introdução: Vivemos em uma sociedade na qual praticamente todos os dados 
gerados são convertidos e projetados por um computador, celular ou qualquer outro 
dispositivo emissor de imagens. Sendo assim, a computação gráfica vem adquirindo 
cada vez mais espaço no cotidiano de todos os tipos de pessoas. No cenário 
tecnológico contemporâneo encontram-se diversas ferramentas, que a partir da 
computação gráfica facilitam o desenvolvimento de aplicações 2D e 3D, jogos, 
animações, simulações ou até mesmo visualizações científicas. Entre todas essas 
ferramentas nós temos a API OpenGL, uma biblioteca gráfica que realiza a 
modelagem e exibição tridimensional de forma rápida e portável para os dispositivos 
gráficos de saída, unindo todas as áreas da computação gráfica. Objetivo: Esse 
trabalho tem como propósito criar o jogo Pac-Man a partir de algumas áreas da 
Computação gráfica, utilizando as primitivas e transformações geométricas da 
biblioteca OpenGL. Método: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre as bases 
da Computação gráfica e a utilização da API OpenGL no desenvolvimento de jogos 
em 2D, além de estudos com as primitivas, transformações geométricas e 
representações matriciais, para a criação das formas e movimentações do jogo. 
Considerações finais: A computação gráfica sempre estará em um crescente pelo 
mundo tecnológico, já que as possibilidades de criação para esse mundo são 
gigantescas. Com isso, é de grande necessidade estarmos aprendendo novas 
técnicas e ferramentas, melhorando assim o desenvolvimento e manipulação dessas 
tecnologias. Essa pesquisa de propõe a criar um jogo como forma de estudo, 
utilizando a computação gráfica, para que assim no futuro possamos entender melhor 
as técnicas e metodologias, contribuindo assim para a criação desse mundo gráfico. 
 
Palavras-Chave: Computação; Computação Gráfica. 
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PROPOSTA E DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA DE 
APOIO À DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ATIVIDADES EM UM 

CONTEXTO DE PRODUÇÃO ÁGIL DE SOFTWARE 
   

Rogério Mattos; Me. André Marcos Silva. 
  

E-mail: rogeriomattos38@outlook.com 
 
Introdução: O desenvolvimento de software por muitos anos apoiou-se em 
metodologias onde a flexibilidade não existia, onde o cliente só veria o resultado no 
fim do processo e alterações no escopo dos requisitos eram dificultadas por uma série 
de restrições e burocracias. Em oposição a estas práticas surge um grupo de pessoas 
que mudam o cenário do desenvolvimento de software, criando, em 2001, o manifesto 
para desenvolvimento ágil de software. Este manifesto foca nas interações entre os 
indivíduos, prioriza o software funcionando em vez de documentações, maior envolve 
do cliente e melhor resposta a mudanças. Neste cenário, este trabalho faz uma 
introdução às principais características e metodologias existentes no mercado, 
principalmente fazendo um levantamento sobre possibilidades, exigências e 
aderência de algumas práticas ágeis. Objetivo: A partir destes estudos, o objetivo 
desta pesquisa consiste em desenvolver um sistema de apoio aos princípios do 
manifesto ágil, mais especificamente voltado às práticas de comunicação, distribuição 
e controle de tarefas. Através deste sistema, pretende-se promover um melhor 
gerenciamento das tarefas propostas para o desenvolvimento de uma funcionalidade; 
ele procura dar uma melhor visão do andamento da construção do software no período 
estipulado; propor ao desenvolvedor e ao cliente um fácil e rápido acesso as 
atividades que devem ser executadas para a conclusão de um “entregável”. A 
ferramenta proposta terá abrangência tanto web com mobile, possibilitando uma 
comunicação mais rápida e flexível entre os envolvidos. Método: A metodologia 
prática do trabalho envolve analisar a contribuição da proposta em um estudo de caso 
real, uma fábrica de software de médio porte especializada no desenvolvimento de 
sistemas corporativos. Este cenário servirá como um laboratório real para as 
atividades de estudo, viabilidade, análise e testes que serão realizados para validação 
dos resultados obtidos. Conclusão: A partir destes testes será possível uma 
conclusão mais real quanto ao desempenho da ferramenta em relação as 
necessidades da empresa e a contribuição da mesma para um desenvolvimento 
baseado nos moldes do manifesto ágil de desenvolvimento.  
 
Palavras-Chave: Manifesto Ágil; Ferramentas CASE; Desenvolvimento de Software. 
 
 
 

RECONHECIMENTO FACIAL PARA AVA 
 

Marcos Vinicios Soares Heck; Laercio Martins Carpes. 
 

E-mail: marcos.heck@outlook.com 
 
Introdução: Uso de reconhecimento facial nos ambientes virtuais de aprendizados 
(AVA) tem como objetivo detectar se o aluno matriculado na disciplina é o mesmo a 
realizar as provas, utilizando do método diferente do padrão habitual, pois este 
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sistema, querer características peculiares, que tornam o sistema mais seguro. Dentre 
os exemplos, podemos citar o caso de reconhecimento biométrico, íris e o fácil, que é 
objeto deste estudo. Este equipamento possui características singulares, que 
dificultam o acesso a outras pessoas que não contenham as peculiaridades exigidas 
pelo sistema para a realização do desbloqueio. Apesar destas características, o 
sistema é de fácil acesso para o usuário cadastrado, pois pode ocorrer o desbloqueio 
por reconhecimento fácil, apenas pelo uso de uma câmera digital. Objetivos: 
Desenvolver um sistema que faça uso do reconhecimento facial para ser aplicado em 
ambientes AVA. Método: Desenvolver um sistema de reconhecimento para 
ambientes virtuais de aprendizados (AVA), para que os alunos ao serem submetidos 
às atividades e provas avaliativas, sejam reconhecidos no decorrer das atividades, 
evitando-se a fraude, no caso de um terceiro indivíduo realizar a prova no lugar do 
usuário cadastrado que está submetido a realizar a avaliação. Desta forma, o sistema 
funcionará por meio de capturas fotográficas em um lapso de tempo, objetivando o 
ambiente mais seguro e menos fraudulento. Considerações finais: Dentre os 
estudos realizados no uso do reconhecimento facial existem algumas dificuldades em 
obter o sucesso no reconhecimento, como o local o qual usuário se encontra, a 
iluminação do ambiente bem como algum objeto particular: óculos ou mesmo a barba. 
Nestes casos, o maior obstáculo a ser suprido é fazer com que o algoritmo reconheça 
o rosto do aluno, independente do ambiente e até mesmo da iluminação. Sendo este 
o objetivo desta pesquisa, a solução para estes empecilhos e um programa de 
reconhecimento de qualidade.  
 
Palavras-Chave: Reconhecimento facial; AVA; Segurança. 
 
 
 

RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM IMAGENS MÉDICAS COM IA 
UTILIZANDO PYTHON  

 
Alaenny Garcia dos Santos; Edmar Santos. 

 
E-mail: alaenny.santos@gmail.com   

 
Introdução: O reconhecimento de padrões de imagem médica é uma prática que vem 
facilitando a vida dos médicos com o passar dos anos, ao alinharmos essas 
tecnologias com um reconhecimento computacional de IA com a utilização de python, 
linguagem de programação de alto nível, auxiliará na avaliação com maior eficácia e 
rapidez no diagnóstico de doenças. Objetivos: Criar um projeto que realize a leitura 
de imagens médicas com inteligência artificial, auxiliando os médicos em diagnósticos 
mais rápidos e precisos. Para isso utilizaremos um software que auxilie profissionais 
da área de saúde no diagnóstico de doenças de difícil detecção a olho nu. Esse 
software faz a leitura de imagens detectando padrões em cinza e mostra se o padrão 
está normal ou com anomalia. Dessa forma os profissionais de saúde poderão 
detectar com maior precisão anomalias presentes. Método: Em cada fase será 
preciso uma pesquisa mais aprofundada, seja sobre a imagens médicas, python, 
inteligência artificial, imagens infravermelhas. Após as pesquisas se encerrarem, será 
feito a parte de execução do projeto. Resultados: os resultados serão avaliados com 
imagens médicas sob autorização do paciente e após a aplicação de tal imagem no 
software saberemos a agilidade do processo de reconhecimento da imagem. 
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Conclusão: O reconhecimento de imagem médica surgiu com o descobrimento do 
Raio-X por Willian Conrad Rontgen em 1895, após essa descoberta a tecnologia foi 
se aprimorando e a utilização de técnicas de reconhecimento foram aumentadas, 
sendo cada vez mais rápido e ágil seu diagnóstico. A intenção de utilizarmos uma 
linguagem de programação de alto nível com o uso de deep learning fará com que 
diagnósticos de doenças oculares sejam feitos de forma mais ágil, sendo até mesmo 
na sua primeira consulta.   
 
Palavras-Chave: Deep Learning; IA; Inteligência Artificial; Reconhecimento de 
Imagens Médicas; Python; Imagens Médicas. 
 
 
 

SIMULADOR DE CONCEITOS ARITMÉTICOS 
 

Brendon Wallace Melo Vieira; Marcos Oliveira Nunes. 
 

E-mail: brendonwalace@gmail.com 
   
Introdução: Neste projeto irei trabalhar um conceito matemático bem conhecido de 
todos, a Aritmética, O termo 'aritmética' (português) provém do grego 'arithmós', que 
se refere aos números, enquanto o prefixo 'ar' implica reunir, isto é, aritmética é a 
ciência que reúne (soma, subtrai, multiplica, divide) números. Mas, o que é aritmética? 
Ela é o ramo da matemática mais antigo de todos, ela lida com os números e as 
combinações entre eles, tradicionalmente ela trabalha as quatro operações logicas 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas também pode incluir operações mais 
avançadas tais como raiz quadrada, porcentagens, potenciação e funções 
logarítmicas. Objetivos: Trabalhar os conceitos aritméticos de forma fácil, tentando 
ajudar na fixação da mesma; Criar um programa que ajude a manipular os números 
usando as operações aritméticas. Método: A linguagem de programação usada neste 
projeto será o Java para criar um simulador que irá abranger os conceitos da aritmética 
básica ou tradicional como formas de manipulação de números. Neste simulador 
iremos fazer as operações aritméticas. Serão utilizadas serão adição, subtração, 
multiplicação e divisão. Será criado uma tabela com os números e esta tabela em que 
cada espaço dela seja preenchido com o resultado de cada equação do ponto em que 
ela está ou seja haverá uma base de dados e se o usuário acertar o resultado da 
equação do ponto sugerido é marcado o resultado neste ponto mas caso o usuário 
não acerte ele deverá continuar tentando até que acerte. Após o usuário acertar o 
resultado o programa irá escolher aleatoriamente um ponto até que este ponto todos 
os espaços da tabela sejam preenchidos. Considerações finais: Este simulador 
ajudar no desenvolvimento escolar das crianças na área acima citada com a fixação 
das operações de matemática básica como adição, subtração, multiplicação e divisão.  
  
Palavras-Chave: Aritmética; JAVA; Adição; Subtração; Multiplicação; Divisão. 
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SISTEMA ANTI-PLÁGIO PARA TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

 
Allan Gonçalves da Costa; Roberto Sussumu Wataya. 

 
E-mail: allan6slip@hotmail.com 

 
Introdução: Não é raro no meio acadêmico encontrar trabalhos de conclusão de 
curso que foram realizados através do ato ilícito de cópia de ideias sem os devidos 
créditos autorais, mais conhecido como plágio. As causas são diversas, mas seus 
efeitos são perceptíveis, pois a utilização de tal ação pode causar processos criminais, 
indenizações e cassação profissional, que pode afetar tanto o estudante quanto a 
universidade. Objetivo: Criar um software de detecção de plágios em documentos de 
texto para a área acadêmica, onde será possível determinar se um trabalho de 
conclusão de curso possui plágio a partir de uma margem que ao ser ultrapassada, 
categorizará o documento como tal. Método: Primeiramente obter informação acerca 
do histórico de trabalhos de conclusão de curso que foram considerados como plágio 
na universidade UNASP Campus São Paulo. O trabalho será desenvolvido utilizando 
linguagem C# e metodologia MVC com foco em web, fazendo uso do banco de dados 
SQL Server para armazenamento e consultas posteriores para relatório. Por fim, será 
realizado testes para a validação da plataforma, seguindo critérios como desempenho, 
efetividade e disponibilidade do sistema com relação ao servidor. Considerações 
finais: Os resultados, discussão e conclusão, serão propostos conforme o decorrer 
do projeto, onde novamente será feita uma análise para levantar possíveis 
dificuldades e quão útil foi sua implementação.  
 
Palavras-Chave: Plágio; Detecção; Anti-Plágio; TCC.  
 
 

 

SISTEMA EDUCACIONAL DA BOLSA DE VALORES  
 

Matheus Luiz; Marcos Oliveira Nunes. 
 

E-mail: matheusluizluiz87@gmail.com  

 

Introdução: Esse projeto irá apresentar e ensinar de uma maneira simples e didática 
a bolsa de valores, a todos interessados no tema. Hoje a maioria das pessoas pensam 
que a bolsa é algo inalcançável ou que requer muito dinheiro ou habilidades especiais, 
a intenção é mostrar que não é dessa maneira que a bolsa se comporta. Objetivos: 
Criar um sistema que visa auxiliar na educação de jovens e adultos a ingressar bolsa 
de valores utilizando o método de ensino de gamificação que ensina através de 
pequenas conquistas realizadas pelo usuário. Método: Um dos métodos que serão 
utilizados é o da gamificação. O simulador será feito nas plataformas Java Script, 
HTML e CSS, essas plataformas permitem melhor desempenho do game em questão. 
A gamificação seria o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, 
resolver problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos 
em ambientes fora do contexto do “jogo”. Neste caso, seria utilizar da gamificação 
para engajar e influenciar o usuário a investir na bolsa de valores. Resultados: O 
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resultado deste projeto é dar uma capacitação melhor para todos aqueles que um dia 
quiserem entrar no mundo da bolsa de valores. Através de um simulador, mostrar para 
o usuário quais são as metodologias mais utilizadas e quando utilizá-las. 
Considerações Finais: Através deste projeto muitas pessoas poderão vivenciar a 
experiência de poder investir na bolsa de valores, além de aprenderem também quais 
métodos são utilizados e como a bolsa pode ser influenciadora em um país e nas 
empresas do mesmo.  
  
Palavras-Chave: Educação Financeira; Business Inteligence. 
 
 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTES INTELIGENTES NA CIDADE DE SÃO 
PAULO – FERRAMENTAS DE COLETA, INTEGRAÇÃO E 

ARMAZENAMENTO DE DADOS  
  

Marnes Adão S. Cassule; Me. André Marcos Silva. 
 

E-mail: marnes_cassule@hotmail.com 
 

Introdução: Este trabalho envolve uma introdução sobre Sistemas de Transporte e 
Inteligente, mais especificamente quanto as técnicas, métodos e ferramentas 
utilizados nas fases de coleta, armazenamento e integração de dados. A região 
metropolitana de São Paulo será utilizada como estudo de caso. Assim, como em 
qualquer outra grande metrópole, uma das maiores preocupações que São Paulo 
enfrenta é a mobilidade urbana, que tem se tornado um grande problema na vida das 
pessoas que precisam se locomover para trabalhar, estudar e para a circulação de 
bens e serviços, implicando diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, que 
fazem uso diário da rede de transporte público metropolitano (SPTRANS). Objetivo: 
O objetivo principal deste trabalho é aprimorar o conhecimento sobre elementos que 
transformam uma cidade inteligente contribuindo com a melhoria da mobilidade na 
Grande São Paulo através da exploração de ferramentas e uso de técnicas para 
sistemas de transportes inteligentes. Método: A metodologia do trabalho está 
orientada para coleta, armazenamento, integração e tratamento de dados 
disponibilizadas por plataformas públicas, tais como o GTFS (General Transit Feed 
Specification) e o Olho Vivo. Estas informações serão armazenadas em um banco de 
dados não relacional, apoiado pelo sistema MongoDB, compondo uma base de 
conhecimento não trivial, volumosa e específica quanto ao sistema de transporte de 
uma determinada região, de modo que permita a exploração e o estudo para futuras 
ações, planejamentos e outras tomadas de decisões. Conclusão: O trabalho 
pretende abrir uma discussão sobre entendimento das rotas e os comportamentos dos 
ônibus da SPTRANS. Do ponto de vista técnico, o trabalho contribui com validações 
e análises sobre questões das tecnologias envolvidas, tais como, integração e 
armazenamento não relacional de grandes volumes de dados.  
 
Palavras-Chave: Sistemas de Transportes Inteligentes; GTFS; Olho Vivo;  
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SISTEMAS MULTIAGENTES: RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE 
NOVOS AGENTES BASEADO EM REPUTAÇÃO 

 
Daniel de Azevedo Joveliano; Adriano Borrego. 

 
E-mail: daniel.joveliano@protonmail.com 

 
Introdução: Segundo Priscilla, 2008, com avanço da tecnologia, áreas como 
Engenharia e Ciência da Computação vem passando por mudanças de paradigmas, 
sendo um deles, o desenvolvimento de ambientes distribuídos. Esse avanço atingiu 
também Inteligência Artificial (IA) criando, por conseguinte, uma subárea denominada 
Inteligência Artificial Distribuída (IAD) sendo que desta segunda, surgiu a ramificação 
conhecida como Sistemas Multiagentes (SMA). Em Sistemas Multiagentes, cada 
agente, além de ter senso de competição, capacidade de negociação, cooperação e 
socialização, estes possuem aspectos únicos, como: interesses, comportamentos, 
habilidades e conhecimentos. Para facilitar e garantir a manutenção e continuação da 
rede de sistemas multiagentes, é importante o reconhecimento e ingresso automático 
de novos agentes na rede.  Isso se torna um problema, pois existe a necessidade de 
garantir que este novo agente seja confiável. Este trabalho busca solucionar este 
problema. Objetivo: Propor uma solução para a reconhecimento e análise automática 
de um novo agente em uma rede que utilize reputação como método de escolha de 
um novo agente. Método: Para o desenvolvimento deste trabalho se propõe um 
sequenciamento de atividades descrito a seguir: Leitura e Revisão bibliográfica; 
Levantamento de Requisitos; Especificações; Proposta; Validação e pôr fim, a 
conclusão. Discussão: Como proposta para o solucionar o problema apresentado, 
este trabalho lista três possibilidades em ordem de prioridade: comparação entre 
resultados obtidos do novo agente e os resultados obtidos de agentes com alta 
reputação na rede; comparação entre o resultado do novo agente com o que seu 
parceiro espera receber como resposta, baseado em seu próprio conhecimento; e 
como último recurso, recorrer ao auxilio humano para validar a resposta do novo 
agente. 
 
Palavras-Chave: Agente de Software; Reputação; Sistemas Multiagentes; 
Inteligência Artificial.  
 
 
 

SISTEMAS MULTIAGENTES: UMA ABORDAGEM PRÁTICA 
 

Daniel de Azevedo Joveliano; David Tigre Moraes; Julia Gomes 
Arsenio da Silva; Sara Suelen de Jesus Barreto; Adriano Borrego. 

 
E-mail: daniel.joveliano@protonmail.com 

 
Introdução: Um agente é um sistema de computador que se situa em qualquer 
ambiente, como exemplo a internet, onde de forma autônoma, e com base em seus 
interesses, tomará decisões flexíveis para melhorar o ambiente em que se encontra. 
A tecnologia vem buscando incorporar aspectos sociais múltiplos. A fim de 
exemplificar a afirmação anterior, pode-se utilizar o Sistema Multiagente (SMA), que 
têm como base aspectos da sociedade como, emoções, relações de dependência e 
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normas sociais. No SMA vários agentes com aspectos únicos interagem e 
compartilham conhecimento para auxiliar a tomada de decisão. Por sua vez a 
Inteligência Artificial (IA) tem uma abordagem focada na singularidade, tendo como 
exemplo, um agente como conhecedor de toda a rede, sendo este, o único a tomar 
decisões. Objetivo: Adquirir conhecimento teórico e prático de Sistemas 
Multiagentes, afim de desenvolver uma apostila para os alunos de Engenharia e 
Ciência da Computação. Método: Para atingir o objetivo proposto, os seguintes 
passos serão utilizados: revisão bibliográfica; criação de ambiente de simulação; 
realização de testes e pôr fim, a criação da apostila. Considerações Finais: O 
trabalho até o presente momento se resume ao levantamento bibliográfico e a 
implementação simples de agentes. A partir deste momento foram iniciadas as buscas 
por aplicações práticas relativas ao aprendizado obtido por meio das pesquisas 
realizadas. Em paralelo, foi identificada a necessidade de iniciar trabalhos para 
considerar o problema de segurança na comunicação entre os agentes, tendo como 
possível solução a adoção de criptografia na troca de mensagens entre agentes. 
 
Palavras-Chave: Agentes de Software; Sistemas Multiagentes; Inteligência Artificial; 
Criptografia. 
 
 
 

TESTE DE VULNERABILIDADE EM APLICAÇÕES WEB  
 

Kevin Augusto Garcia Silva; Erivelton Nunes.  
 

E-mail: kevin.ags54@gmail.com  
 
Introdução: Os serviços cibernéticos da atualidade são acessíveis praticamente a 
toda a população mundial e estão cada vez mais práticos e eficazes visando facilitar 
ao máximo a vida do cidadão independentemente da área de atuação do mesmo, seja 
para utilizar serviços bancários, fazer compras, cadastro para eventos, entre muitos 
outros tipos de atividades. O cidadão moderno depende desses serviços online para 
realizar tarefas básicas do seu cotidiano, preenchendo informações pessoais que na 
maioria das vezes são confidenciais, tais como senhas, endereços, documentos de 
identificação, informações bancárias, informações de cartões de crédito em sites 
aparentemente seguros. Objetivo: Conscientizar os leitores quanto aos perigos e 
vulnerabilidades a que estão expostos bem como quais são os cuidados a serem 
observados durante a navegação na Internet. Adicionalmente, alertar os 
desenvolvedores de aplicações web para que construam soluções mais seguras para 
evitar os ataques cibernéticos. Método: A metodologia está alicerçada no framework 
"OWASP-ZAP" que utiliza um método de varredura de sites, sendo necessário 
informar apenas o URL (Uniform Resource Locator). Após o preenchimento das 
informações obrigatórias o software utiliza Web "Crawlers" e "Scanners" para analisar 
os sites web, realizar testes e emitir relatórios com os resultados encontrados. O fator 
mais relevante dessa metodologia são as ações corretivas que são apontadas pelo 
relatório final, isto é, o relatório mostra onde está o problema e a possível solução para 
o mesmo. Conclusões: Atualmente há muitos investimentos na área de tecnologia 
nas empresas de diversos segmentos com o objetivo de mitigar os riscos do negócio 
e melhorar o desempenho dos sistemas de informação. No entanto, muitas empresas 
não entenderam a gravidade que é a falta de investimentos em segurança da 
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informação que tem como princípio básico garantir a integridade, confidencialidade e 
disponibilidade das informações.  
  
Palavras-Chave: Segurança da Informação; Teste de Vulnerabilidade; Sites. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA EXPERIMENTAÇÃO DO CONHECIMENTO DO 
CIRCO POR CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

SOCIAL  
 

 

 

Johnny Amaral Lima; Raul Fernando Ferreira Lima; Ruan Pereira De 
Oliveira; José Carlos Rodrigues Júnior. 

 

E-mail: johnnyamaral9@gmail.com  

 

Objetivo: O presente estudo analisou as interferências psicológicas e 
comportamentais que experimentações do conhecimento circense poderia promover 
no âmbito do trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade social. Método: 
Para atingir este objetivo foi realizado um estudo caracterizado como pesquisa-ação 
(tipo de pesquisa que exige a participação programada/planejada dos pesquisadores 
no contexto pesquisado, objetivando transformar a realidade do referido), 
desenvolvendo um programa de atividades que aludem às modalidades circenses; 
rola-rola, perna de pau/pé de lata, palhaço e malabares. Resultados: O presente 
projeto de pesquisa discute a inclusão da cultura circense no âmbito educacional 
(ONGs, escolas, espaços culturais e projetos sociais) como possibilidade de inserção 
cultural, social e de lazer. O contexto educacional assume papel importante no 
processo de produção e socialização do saber (aprendizado ativo), sendo necessária 
a organização de ações educativas que visem à formação de sujeitos éticos, críticos, 
participativos e criativos. O que nos leva a buscar as modalidades circenses como um 
recurso educativo que contemplam diversas possibilidades de aprendizagem como: a 
transformação da postura, da criatividade, da expressividade, a valorizar da arte, o 
conhecimento do corpo, a melhoria na concentração, no alongamento, no equilíbrio, 
na resistência, na força, na busca pela superação de limites, na melhoria da 
autoconfiança, do trabalho em equipe e no contato/interação com o outro. Conclusão: 
Historicamente construída como forma de entretenimento, o lazer oriundo das 
atividades que trazem satisfação na sua realização, propiciam ludicidade/recreativa 
por apresentar as modalidades de forma atrativa e simples, interagindo e 
sociabilizando por haver cooperação nas atividades, potencializando assim à 
criatividade e ampliando capacidades de recriar atos desenvolvidos nas modalidades, 
contextualizando aspectos de personalidade através da expressividade. 
  
Palavras-Chave: Circo; Educação Física Escolar; Pedagogia e Didática. 
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COESÃO DE GRUPO NO FUTEBOL EM CATEGORIAS DE BASE 
 

 
 

Douglas Versuti Arantes Alvarenga; Guilherme Henrique Cordeiro 
Xavier; Ivan Wallan Tertuliano. 

 
E-mail: doalvarenga10@hotmail.com 

 
Introdução: Na Psicologia dos Esportes, uma das temáticas investigadas e que pode 
influenciar os resultados de uma equipe é a coesão de grupo. Coesão de grupo pode 
ser entendida como a tendência de um grupo se entrosar e permanecer unido na 
busca por objetivos. Objetivo: Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi 
analisar o estado de coesão de grupo em atletas de Futebol de base e comparar os 
níveis de coesão de grupo entre as equipes investigadas. Método: Para isso, 
participaram da pesquisa de forma voluntária, 84 jogadores de Futebol com idade 
entre 13 e 19 anos (16,04 ± 1,73), todos do sexo masculino e jogadores de 3 clubes 
do estado de São Paulo. Resultados: Os resultados demonstram que os atletas do 
Clube 3 apresentaram níveis de coesão estatisticamente significantes nas dimensões 
GI-T (p<0,05) e AI-T (p<0,010) apenas quando comparados ao Clube 2, evidenciou-
se também, que, embora os clubes possuam diferentes escores de coesão, todos 
seguiram uma ordem especifica quanto a prioridade dada a cada dimensão, 
respectivamente: AI-T, AI-S, GI-T e GI-S. Conclusão: Concluiu-se que os atletas do 
clube 3 apresentaram maior coesão em todas as dimensões quando comparado aos 
outros clubes estudados. Em análise geral, os participantes apresentaram maior 
escore para a dimensão (AI-T), corroborando com os achados junto a atletas 
profissionais, ou seja, os atletas amadores também apresentam uma necessidade 
específica relacionada à tarefa.  
  
Palavras-Chave: Coesão Grupal; Psicologia do Esporte; Futebol. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS ENTRE 6 E 10 ANOS 
DE IDADE: OLHARES DO TGMD-2   

 
Marcus Vinícius de Melo; Renato Feitosa do Nascimento; Ivan Wallan 

Tertuliano. 
 

E-mail: vinnymelo1997@hotmail.com 
  
Introdução: O desenvolvimento motor pode ser compreendido como mudanças 
permanentes em todo o ciclo de vida, as quais podem sofrer variações, em função 
das influências do ambiente e da tarefa. Dessa forma, compreender o 
desenvolvimento motor, em função da coordenação de movimentos no decorrer da 
vida se faz necessário. A compreensão dos processos de desenvolvimento motor 
pode contribuir com o planejamento e intervenção dos profissionais que atuam junto 
as crianças, levando-os a propor processos de ensino e aprendizagem mais eficazes. 
Objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo foi organizar conteúdos vinculados a 
influência da atividade física no desenvolvimento motor de crianças de 6 a 10 anos, 
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utilizando como instrumento de avaliação o Teste de Desenvolvimento Motor Grosso 
(Test of Gross Motor Development) – TGMD-2. Método: Para isso, utilizou-se de 
revisão sistemática qualitativa. As buscas foram realizadas por meio dos buscadores 
eletrônicos Google Acadêmico, Scielo e biblioteca física John Lipke localizada no 
UNASPSP, entre maio e outubro de 2017, utilizando estudos publicados entre 2007 e 
2017. Resultados: Os resultados encontrados demonstraram baixo desempenho nas 
habilidades locomotoras nas crianças em 63,63% dos trabalhos investigados, além de 
apresentar desempenho motor adequado para a idade em apenas 18,18% dos 
trabalhos e apresentarem bom desempenho nos outros 18,18% trabalhos restantes. 
Das pesquisas que compararam outras atividades com atividades físicas ministradas 
pelo professor especialista foi encontrado um melhor desempenho nos grupos com 
intervenção do profissional de educação física em 90,90% dos trabalhos investigados. 
Conclusão: Diante de tais achados pode-se concluir que a atividade física promove 
ganhos no desempenho motor em crianças de 6 a 10 anos de idade e, além disso, o 
papel do professor de Educação Física é importante no processo de melhoria motora. 
 
Palavras-Chave: Desenvolvimento Motor; Criança; Atividade Física, TGMD-2.   
 
 
 

MOTIVOS PARA A ADERÊNCIA E ABANDONO DA PRÁTICA DE 
ATIVIDADE FÍSICA  

  
Larisse Lima Vieira; Rodrigo de Brito Alves; Ivan Wallan Tertuliano. 

 
E-mail: lari.limavieira@hotmail.com  

 
Introdução: Pesquisas relatam que 50% dos indivíduos que iniciam um programa de 
atividade física sistematizada, ou seja, de exercícios físicos, abandonam o mesmo nos 
primeiros seis meses de prática. Sabe-se, também, que o sucesso na conquista da 
aderência a prática de atividade física está completamente ligado as motivações dos 
seus participantes. Objetivo: Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi 
investigar quais os principais motivos para a aderência e abandono de um indivíduo a 
prática de atividade física. Método: O presente trabalho consiste em um estudo de 
caráter qualitativo, sobre a perspectiva de análise documental, que visa a construção 
de material adequado sobre os aspectos acerca da aderência e abandono da prática 
de atividade física. Resultados: Os resultados demonstraram que dentre os motivos 
citados para aderência ao exercício físico estão a busca pela saúde, 
estética/aparência física, a socialização, a melhoria do condicionamento físico e na 
qualidade de vida, a ordem médica, o lazer, o bem-estar, o controle de peso corporal, 
a competição, o prazer e satisfação na prática do exercício entre outros. Em 
contrapartida, entre os motivos para o abandono estão a falta de tempo, a preguiça, a 
distância da casa ou trabalho da academia, o alto custo das mensalidades, a influência 
da família ou da mídia e a rotina de trabalho. Conclusão: Mediante os achados, pode-
se concluir que existe a necessidade de atenção, por parte dos profissionais de 
Educação Física, além do uso de estratégias eficientes para motivar os alunos, com 
o intuito de leva-los a aderência a prática da atividade física e, com isso, fazer com 
que menos pessoas desistam da prática regular de atividades físicas sistematizadas, 
ou seja, do exercício físico. 
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Palavras-Chave: Aderência ao Exercício; Exercício Físico; Motivação; Desistência. 
 
 
 

NÍVEIS DE ANSIEDADE PRÉ-COMPETITIVA EM NADADORES DE 
ÁGUAS ABERTAS  

 
Fernanda Karen Buzeto; Ivan Wallan Tertuliano. 

 
E-mail: fernanda.buzeto@hotmail.com.br  

 
Introdução: A psicologia aplicada ao Esporte explica que a ansiedade é vista como 
uma das principais variáveis que interferem no desempenho dos atletas. No esporte, 
a ansiedade tem relação com situações futuras, na maior parte das vezes, pois remete 
a incerteza de resultados que o mesmo conquistará no evento, no jogo, na 
competição, levando-o a pensar sobre suas responsabilidades naquele evento. Além 
disso, a ansiedade é vista como uma das principais variáveis que interferem no 
desempenho dos atletas. Objetivo: Assim, o objetivo do presente estudo é investigar 
a ansiedade pré-competitiva em nadadores de águas abertas e analisar se a idade 
pode interferir no nível de ansiedade pré-competitiva. Método: Para isso, o estudo 
contou com a participação voluntária de 129 pessoas com idade entre 10 e 46 anos 
de idade, de ambos os sexos e de diferentes equipes, todos participantes de 
competições de águas abertas. O questionário adotado foi o CSAI-2 (Competitive 
State Anxiety Inventarry-2), versão brasileira, denominada de CSAI-2R (versão 
reduzida). O teste contém 17 itens, distribuídos por 3 sub-escalas: a) ansiedade 
somática; b) ansiedade cognitiva; c) autoconfiança. As questões podem ser 
respondidas em uma escala de 4 pontos (Pouco=1; Muito=4). Resultados: Os 
resultados demonstraram que a autoconfiança apresentou valores superiores para 
todos os grupos amostrais e que o sexo ou a idade não são fatores determinantes 
para os resultados. Além disso, existe uma correlação forte entre a dimensão somática 
e a cognitiva para os 3 grupos. Conclusão: Os resultados permitem concluir que 
independentemente da idade e do sexo, os nadadores de águas abertas apresentam 
valores superiores de autoconfiança, o que demonstra baixa ansiedade pré-
competitiva. Tais achados podem contribuir com o melhor desempenho dos 
nadadores, já que um nível elevado de autoconfiança pode ajudar na dedicação e 
concentração nos treinos e na competição.  
  
Palavras-Chave: Ansiedade; Psicologia do Esporte; Natação; CSAI-2; CSAI-2R. 
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OS EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBIO PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE DO SONO  

 
Eric Lazai Silva; Maicon José dos Santos Silva; Walter Augusto Felicio 

Viana; Ivan Wallan Tertuliano.  
 

E-mail: ericlazaisilva@gmail.com 
 
Introdução: Pesquisas feitas pela OMS (Organização Mundial de Saúde), mostram 
uma grande prevalência dos distúrbios do sono. Especificamente, as pesquisas 
apontam a insônia como uma queixa bem frequente na população, devida relação 
com a causa de outras doenças, como a depressão, ansiedade, estresse, entre 
outros. Esses distúrbios do sono têm sido cada vez mais estudados, visto que seus 
problemas afetam não só a própria pessoa, mas todos que a rodeiam, pela alteração 
em seu estado físico, social e mental. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi 
analisar a literatura científica acerca dos efeitos do exercício aeróbio para melhoria na 
qualidade do sono. Método: Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica com 
levantamento por meio de artigos científicos, onde os artigos utilizados para responder 
o objetivo foram retirados de bases de dados (PUBMED, Scielo e Google Acadêmico) 
no período de 2001 a 2017. Resultados: Os resultados encontrados demonstraram 
que o exercício aeróbio de intensidade leve a moderado proporcionou aos indivíduos 
uma melhora significativa na duração do sono, distúrbios do sono, latência do sono e 
eficiência do sono, outros aspectos tiveram sua melhora relacionada também como 
depressão, humor, aptidão física, ansiedade e qualidade de vida. Conclusão: Diante 
de tais achados pode-se concluir que o exercício físico faz parte do tratamento desse 
distúrbio e através de um programa adequado de atividades aeróbicas o indivíduo tem 
uma melhora significativa na qualidade do sono.  
  
Palavras-Chave: Exercício Aeróbio; Insônia; Sono. 
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A PERSPECTIVA DO ENFERMEIRO FRENTE A SUA VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL E SOCIAL  

 

 
 

Débora Passarelli Silva; Maria de Lourdes Moura Guedes; Oswalcir 
Almeida de Azevedo. 

 

E-mail: dede_passarelli@hotmail.com 

 

Introdução: O presente estudo retrata a perspectiva de enfermeiros frente a questão 
do reconhecimento social, profissional e a valorização do seu trabalho. Objetivo: 
Conhecer a percepção de enfermeiros em relação aos fatores que contribuem para a 
satisfação profissional e como esses fatores estão associados à satisfação. Método: 
Pesquisa qualitativa, exploratória-descritiva, com abordagem transversal. Foram 
selecionados 20 artigos que retratavam a realidade brasileira sobre o tema e 
realizadas 15 entrevistas com profissionais da área. A partir da transcrição das falas 
foi conduzida a análise seguindo a proposta de Lefévre para a elaboração do Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC). Nesta fase foram identificadas as ideias centrais e 
ancoragens, a partir das quais foram redigidos o DSCs. Resultados: Pelos 
depoimentos, obtidos de forma voluntária, mediante consentimento esclarecido, foi 
possível constatar que o enfermeiro se vê como um profissional indispensável na área 
da saúde, mas que ao mesmo tempo apresenta uma visão distorcida dos encargos 
de sua profissão; que valorização e reconhecimento são resultados das atitudes dos 
enfermeiros frente a situações vivenciadas no contexto de seu trabalho, e que este 
profissional se vê como alguém que desempenha um trabalho de fundamental 
importância para o atendimento às questões de saúde da população, papel este que 
precisa ser melhor evidenciado a fim de alcançar as mudanças pretendidas que o 
levarão a atingir maior ascensão/reconhecimento social. Conclusão: Para obter 
satisfação profissional, deve existir uma relação harmoniosa entre todos os 
profissionais que atuam no serviço, trabalho em equipe, continuidade do aprendizado 
e ambientes adequados para a realização das práticas. A questão salarial foi pontuada 
como motivadora, mas não é o principal requisito, para conseguir a realização 
profissional.   
 
Palavras chave: Desejabilidade Social; Enfermagem; Satisfação no Emprego. 
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ASPECTOS DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO DE 

HIPERTENSOS NA ATENÇÃO BÁSICA 
 

Diane Barreto Gonçalves Conceição; Osvalcir Almeida de Azevedo.  
 

E-mail: diuanebgconceicao@hotmail.com 
 
Introdução: A hipertensão está entre as doenças mais frequentes no mundo e é 
considerada um problema de saúde pública, que atinge constantemente a população 
adulta (>40 anos). Compete ao Ministério da Saúde promover programas que 
previnam a sua ocorrência. Objetivo: O estudo procurou verificar como o processo 
de enfermagem está sendo aplicado e descrever as ações do enfermeiro oferecidas 
ao hipertenso cadastrado na atenção básica, na busca da solução dos problemas 
deste usuário. Método: Foi realizado um estudo descritivo com amostra populacional 
seguindo os moldes da pesquisa qualitativa. Participaram 11 enfermeiras (os) e 
coordenadores dos grupos de hipertensos que atuavam em unidades básicas de 
saúde. Resultados: Considerando que o PE compreende cinco etapas, pelo 
depoimento dos profissionais os serviços utilizavam apenas uma ou duas delas, o que 
denota lacunas na implementação desta abordagem na prestação da assistência. Nas 
unidades onde havia grupos de hipertensos, os enfermeiros coordenavam algumas 
atividades destinadas a esses grupos, visando a promoção da saúde e prevenção de 
agravos, buscando promover melhorias na qualidade de vida. Conclusão: Os 
enfermeiros (as) possuíam a percepção dos benefícios do processo de enfermagem, 
entretanto, alguns desafios dificultam a sua adoção, como a não adesão dos usuários, 
a falta de espaço, a grande demanda de usuários em algumas unidades, o tempo 
limitado para o atendimento e acompanhamento dos usuários, a sobrecarga de 
trabalho e ausência de educação permanente esses são fatores limitantes à 
implantação das etapas do PE, e das ações de enfermagem prestadas aos 
hipertensos na atenção básica. 
 
Palavras-Chave: Hipertenso; Sistematização da Assistência de Enfermagem; 
Processo de Enfermagem; Atenção Básica. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO THERAPEUTIC INTERVENTION 
SCORING SISTEM – 28 (TISS-28) NOS PACIENTES COM 

DIAGNÓSTICO DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA (PAV) 

 
Camila Alves Moreira; Nayara Helem Gomes Pereira; Luciana 

Aparecida Reis. 
 

E-mail: camilaalvesbispo@gmail.com 
 
Introdução: A Pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV), com uma 
incidência em torno de 15%, e a mortalidade de 38%. Portanto, se percebe a 
necessidade de ações preventivas que devem ser adotadas pela equipe de saúde 
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intensiva, principalmente no que se refere a sua incidência e minimização da 
morbimortalidade. Assim, a escala Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-
28) é sistema que quantifica as intervenções terapêuticas, segundo a complexidade, 
grau de acessos vasculares invasivos, além do tempo dispensado pela enfermagem 
na realização de procedimentos individualizados ao paciente intensivo. Objetivo: 
Realizar um estudo sobre a incidência da PAV e o desfecho nos pacientes internados 
em uma Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra, tendo como base a pontuação 
obtida pela escala TISS-28. Método: Trata-se de um estudo quantitativo e 
retrospectivo onde foram coletados dados em prontuários para a obtenção da 
pontuação TISS-28 no momento do diagnóstico de PAV TISS-28 (inicial) e desfecho 
TISS-28 (final). Resultados: Foram avaliados 36 prontuários de pacientes com 
diagnostico de PAV e os resultados mostraram que sua incidência foi de 10,4 a 16,1% 
nesse período avaliado. Fatores associados como a idade avançada, o maior tempo 
de internação ou maior pontuação TISS-28 inicial e final, contribuíram com a elevada 
taxa de mortalidade. Por outro lado, pode-se perceber que o inverso também ocorreu 
nesses pacientes, pois desfechos como alta ou transferência melhorada ocorreram 
nos pacientes que tiveram menor período de internação, menor idade ou pontuação 
TISS-28 inicial e final. Conclusão: A incidência da PAV na Unidade Mista de Saúde 
permanece estável; fatores como idade, tempo de internação ou maior pontuação 
TISS-28 inicial ou final ao diagnóstico ou desfecho de PAV contribuíram com a taxa 
de mortalidade. 
 
Palavras-Chave: Pneumonia; Ventilação Mecânica; Therapeutic Intervention Scoring 
System-28; Mortalidade. 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES PORTADORES DE CÂNCER 
CADASTRADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

 
Andressa Adriana Da Silva; Renata Cristina Schimdt. 

 
E-mail: andressa.dry@hotmail.com 

 
Objetivo: Verificar a incidência e o perfil do paciente com diagnóstico de câncer 
cadastrados na Estratégia de Saúde da Família (ESF) de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS). Método: Estudo descritivo transversal, realizado em uma Unidade 
Básica de Saúde da Estratégia de Saúde da Família do distrito do Capão redondo-
São Paulo. Fizeram parte da amostra 16 pacientes, de ambos os sexos, com uma 
média de idade de 60,2 anos. A coleta de dados se deu através de visita domiciliar. 
Os participantes preencheram um questionário sobre dados sociodemográfico (idade, 
sexo, ocupação, histórico familiar de câncer, peso, hábitos de vida, doenças pré-
existentes, uso de medicamentos e histórico ginecológico das usuárias), situação de 
moradia e saneamento (ficha A), informações do Sistema de Informação da Atenção 
Básica (SIAB) e classe econômica. Resultados: Em relação a caracterização dos 
pacientes, 44% da população estavam casadas, 50% se considerava da raça negra, 
69% frequentaram o ensino fundamental, 56% pertenciam a classe econômica C e 
44% eram oriundos da Bahia. Foi observado que nessa UBS o câncer que predomina 
para o sexo masculino é o de próstata com 19% e o câncer de colo do útero com 19% 
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para o sexo feminino. Em relação aos fatores de risco foi observado que 6% eram 
diabéticos, 25% tinham hipertensão arterial, 37,5% foram ou são etilistas, 43,75% 
foram ou são tabagistas e 68,75% tinham um histórico familiar de câncer. Conclusão: 
Este trabalho concluiu que os cânceres mais encontrados foram colo uterino nas 
mulheres e próstata nos homens, o fator de risco mais prevalente foi o histórico familiar 
para câncer e apesar da pesquisa ter sido realizada na cidade de São Paulo a maior 
parte dos participantes eram de outros estados do Brasil. 
 
Palavras-Chave: Câncer; Atenção Primária; Fatores de Risco. 
 

 

CONHECIMENTO DE GESTANTES ACERCA DE SEUS DIREITOS NA 
ATENÇÃO BÁSICA  

  
Dhelly Prates da Silva; Elisabete Venturini Talizin. 

 
E-mail: dhellyprates@hotmail.com 

 
Introdução: No Brasil é preconizado o número mínimo de seis consultas de pré-natal 
e início de preferência no primeiro trimestre da gestação. Além disso, é recomendada 
a realização de práticas educativas, que podem ser realizadas de forma individual ou 
coletiva. Objetivo: identificar o conhecimento de gestantes em relação aos seus 
direitos frente ao atendimento oferecido na Atenção Básica. Método: Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, exploratória descritiva, realizada em uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do município de Itapecerica da Serra - SP. Os dados foram obtidos por 
meio de entrevista, utilizando-se um roteiro com perguntas semiestruturada, e 
registrados em gravador de áudio por possibilitar um diálogo contínuo entre 
entrevistador e sujeito de pesquisa. Os dados foram transcritos, ordenados e 
analisados, o método de análise foi interpretativo, contextual e etnográfico. 
Resultados: A amostra foi composta por 26 gestantes, de idade entre 18 e 42 anos, 
a maioria parda, casada, com ensino médio incompleto, do lar, segunda gestação e 
no terceiro trimestre. Os direitos conhecidos pelas entrevistadas foram: direito a 
acompanhante, direitos trabalhistas, sociais, ao pré-natal e serviços de saúde. Estas 
informações foram obtidas através da caderneta da gestante, parentes e amigos, 
profissionais de saúde do pré-natal, internet e outras formas. Conclusão: Foi 
constatado o conhecimento limitado das gestantes sobre seus direitos, em parte por 
falta de orientações durante o pré-natal. Outro fator relevante neste estudo foi a falta 
de interesse das gestantes em conhecer seus direitos.   
  
Palavras-Chave: Direitos da Mulher; Atenção Primária a Saúde; Gestantes. 
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CUIDADO DO IDOSO: PERCEPÇÕES DE ENFERMEIROS DIANTE 
DO ENVELHECIMENTO  

  
Lidiane Gomes de Souza Conrado; Clara Emile da Silva Santana; 

Oswalcir Almeida de Azevedo. 
 

E-mail: lidianeconrado14@gmail.com 
  
Introdução: De acordo com o IBGE o número de idosos dobrou nos últimos 20 anos 
no Brasil e segundo a Organização Mundial de Saúde, entre 1950 e 2025 essa 
população crescerá 16 vezes, enquanto a população total crescerá cinco vezes. Este 
crescimento requererá profissionais capacitados e treinados para cuidar desse grupo 
que exige cuidados especiais. No entanto fatores culturais e pessoais podem afetar o 
pensamento e sentimento dos enfermeiros no cuidar do idoso. Objetivo: Conhecer a 
visão do enfermeiro quanto ao processo de envelhecimento e como esse profissional 
se relaciona com o idoso em seu cotidiano de trabalho. Método: Pesquisa, de teor 
qualitativo, descritivo e transversal, conduzida por meio de entrevista semiestruturada, 
gravada, na qual participaram voluntariamente dez enfermeiros de uma instituição 
hospitalar particular. Resultados: As respostas dos participantes sobre o 
envelhecimento demonstraram que parte dos colaboradores possuíam uma 
concepção positiva, percebendo o envelhecer como uma fase natural da vida. Esta 
visão foi percebida como positiva pois esses profissionais expressaram um sentimento 
de empatia ao se referirem às necessidades de atenção do cliente idoso. Por outro 
lado, houve os que demonstraram um sentimento de medo e insegurança quanto ao 
envelhecimento, especialmente em função das doenças que surgem nesta etapa da 
vida e que causam limitações e perda da autonomia. Entendemos que estes 
sentimentos e o receio em lidar com estas questões pode refletir de modo negativo no 
cuidado do idoso. Conclusão: Os sentimentos dos enfermeiros quanto ao 
enfrentamento do cuidado com o idoso, como vimos, pode estar associado a posições 
positivas e negativas. Entendemos que ambas as posições influenciam a assistência 
prestada ao idoso pelo enfermeiro. Nesta relação, de um lado são nutridas expressões 
de afeto, empatia e contentamento profissional; do outro, medo, insegurança e 
afastamento do cuidado ao idoso.  
  
Palavras-Chave: Idoso; Envelhecimento; Relações Interpessoais; Cuidado de 
Enfermagem. 
 
 
 

DOR ASSOCIADA AO PARTO CESÁREA – UMA REVISÃO DA 
LITERATURA  

 
Maria Julia Manca de Oliveira; Thaylon Eduardo Brandão Lopes; Vivian 

Inácio Zorzim. 
 

E-mail: mariajuliamanca@hotmail.com   
  
Introdução: A dor é considerada como o quinto sinal vital, presente em vários 
processos patológicos ou naturais. Objetivo: O objetivo desse estudo foi estudar a 
dor no pós-operatório de parto cesárea com base na literatura científica disponível 
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online e publicada nos últimos 5 anos. Método: A busca de dados foi realizada na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os descritores Cesárea e medição da 
dor. Resultados: Concluiu-se a busca com dezoito artigos que atenderam os critérios 
de inclusão. Os resultados mostraram que quantificar a dor torna-se um fator 
importante no processo de tratamento. A escala analógica visual (VAS) e a escala de 
classificação numérica (NRS) podem auxiliar nessa etapa. O uso de diferentes 
métodos como bloqueio do plano transverso abdominal (TAP) a estimulação nervosa 
elétrica transcutânea (TENS), e a infusão de outras drogas como a bupivacaína, 
diclofenac-tramadol, morfina intratecal, tramadol, levobupivacaína epidural pura e a 
nalbuphina, puderam reduzir consideravelmente a dor sentida por puérperas após a 
cesárea. Conclusão: Concluímos que a interversão terapêutica da dor é realizada 
conforme sua fisiopatologia e seus resultados com a administração de drogas 
analgésicas. Mais não devemos esquecer que outros mecanismos não 
farmacológicos, podem ser acrescentados ao tratamento. Os estudos mostras que 
medir e qualificar a dor, de mulheres que passaram por parto cesárea, é uma rotina 
realizada diariamente pelos profissionais que as cercam nesse período, deixando 
muitas vezes de atende-las da melhor maneira possível. A enfermagem deve 
desempenhar um papel muito importante no tratamento da dor ultrapassando a 
aplicação de mecanismos científicos, incluindo a sensibilidade no processo, tratando 
a mulher de maneira mais humanizada.  
 
Palavras-Chave: Cesárea; Medição da Dor. 
 
 
 

EXPERIÊNCIA DO CUIDADOR FAMILIAR DE IDOSOS COM 
HISTÓRICO DE QUEDA  

  
Rublana Cardoso de Oliveira Carvalho; Fabio Marcon Alfieri; Haviley 
Oliveira Martins; Elisabete Venturini Talizin; Juliana Guisardi Pereira; 

Maristela Santini Martins. 
 

E-mail: rublanacardoso@hotmail.com 
 
Introdução: O idoso que sofre queda demanda cuidado intenso durante e após sua 
reabilitação. Objetivo: Conhecer a experiência de cuidadores familiares de idosos com 
histórico de queda. Método: Pesquisa qualitativa, a coleta foi realizada através de 
entrevista semiestruturada e os dados analisados através da análise de conteúdo de 
Bardin. Participaram 19 cuidadores. Resultados: Os cuidadores familiares de idosos 
são, predominantemente do sexo feminino, solteiros, com idade média de 47 a 57 
anos. Foram identificadas 3 categorias analíticas: “O contexto da queda” apresenta 
semelhanças entre os casos, tais como, a ausência de um acompanhante no 
momento da queda; patologia antecedente que favoreceu o ocorrido; a faixa etária 
avançada dos idosos e as sequelas que, em alguns casos, perduraram por meses. 
“Rede de apoio”, quando abordados sobre a postura da família no processo de cuidar 
e o quanto recebem de apoio, as opiniões foram divergentes. Um grupo considerável 
se demonstrou desapontamento e sem expectativas de auxílio por parte da família. Já 
em relação ao apoio recebido da UBS se demostraram bastante satisfeitos com o 
cuidado da equipe, estão contentes com a integralidade da ESF, recebem visitas dos 
agentes de saúde, facilitando vários processos, como nem sempre podem ir à UBS, 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 119 

devido às limitações dos idosos. “Experiência como cuidador”, ao serem indagados 
sobre sua experiência como cuidador familiar, os sentimentos circundaram no âmbito 
de gratificação e satisfação por parte do cuidador. Sentem-se cumprindo um papel 
social de retribuição, especialmente, nos casos entre pais e filhos. Conclusão: A 
experiência do cuidador familiar de idoso é positiva, sentem-se úteis e satisfeitos, 
apesar da sobrecarga de atividades relativas ao cuidado, do medo de novas quedas 
e da frágil Rede de Apoio.  
 
Palavras-Chave: Experiência; Cuidador Familiar; Idoso; Pós-queda. 
 
 

 

MULHERES MENOPAUSADAS E SUAS CRENÇAS SOBRE ESTA 
FASE DA VIDA 

 
Lídia da Silva Santos; Matheus Dias Lemos; Vivian Inácio Zorzim.  

 
E-mail: lidias.santos@hotmail.com 

 
Introdução: A menopausa representa uma etapa importante no ciclo da vida de uma 
mulher, uma transformação que está inclusa no processo do envelhecimento feminino, 
determinado de forma abreviada; quando a mulher para de ovular. É essencial 
compreender os sintomas atribuídos como parte desse processo de mudança 
fisiológica. Objetivo: Descrever as crenças de mulheres menopausadas de acordo 
com esta nova etapa da vida, à menopausa. Método: O método utilizado no presente 
estudo foi pesquisa quantitativa descritiva, de abordagem transversal, representada 
por uma amostra de 372 mulheres, alunas das aulas de hidroginástica do Centro de 
Atividade Físicas e Práticas Esportivas (CENAPE). Resultados: A faixa etária de 
idade foi de 48 a 90 anos, o estado civil predominante foi de casada, com 58,82%, o 
estudo teve como escolaridade prevalente o Fundamental Completo, apresentando 
31,86%. Esse estudo teve como instrumento para coleta, um questionário com 10 
questões relacionadas às crenças, fundamentadas em outros estudos com perguntas 
básicas para caracterização dessas mulheres como: escolaridade, idade, 
naturalidade, ocupação e estado civil. Conclusão: Concluiu-se que para elas as 
principais crenças a respeito da menopausa foram que esse fenômeno é um evento 
natural do corpo com 91,67%; 86,77% discordaram que a mulher deixa de ser mulher 
só por que não pode ter filhos após esse período; para 55,39% a menopausa não 
causa diminuição no desejo sexual, e 32,36% acreditam que a data da primeira 
menstruação influencia no início da menopausa. 
 
Palavras-Chave: Climatério; Crenças; Mulher; Menopausa; Saúde da Mulher. 
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O ENFERMEIRO E O CONTOLE DE COMUNICANTES EM 
HANSENIASE: UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 
Brenda Laís Santos De Oliveira Queiroz; Teresa Armando Francisco; 

Renata Cristina Schmidt Santos. 
 

E-mail: brenda_oliv@hotmail.com 
 
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica que 
se manifesta, principalmente, por lesões cutâneas com diminuição de sensibilidade 
térmica, dolorosa e tátil, causada pela bactéria Mycobacterium leprae, é considerada 
até hoje um dos maiores desafios em saúde pública no Brasil, pois o mesmo continua 
sendo o segundo país em número de casos no mundo, após a Índia. 
Aproximadamente 94% dos casos conhecidos nas Américas e grande parte dos novos 
diagnósticos são notificados pelo Brasil. Objetivo: Conhecer a produção Brasileira de 
ações de controle de comunicantes em hanseníase no período de 2000 a 2017. 
Método: Um estudo de revisão bibliográfica sobre a ação do enfermeiro no controle 
de comunicantes em hanseníase no período de 2000 a 2017, nas bases de dados 
LILACS e MEDLINE, nos idiomas português e inglês. Resultado: A pesquisa revelou 
que o enfermeiro desempenha um papel preponderante na vida diária do portador de 
hanseníase, facilitando sua adesão ao tratamento, prevenção e controle da doença, 
configurando-se como um ator essencial para a eliminação da hanseníase. Sendo o 
comunicante um dos sujeitos com a maior predisposição para adquirir a doença, por 
estar diretamente ligado ao doente, frisa-se a importância no controle de 
comunicantes para que se consiga interromper a cadeia epidemiológica da doença. 
Conclusão: concluímos que dentre os artigos publicados pouco se sabe na literatura 
sobre os comunicantes. Desta maneira não temos muitos dados sobre a ação do 
enfermeiro no cuidado ao comunicante. Sendo estes um dos principais desafios para 
o controle da doença, além da falta de interesse dos pesquisadores e dos profissionais 
envolvidos nas ações preventivas.  
 
Palavras-Chaves: Hanseníase; Comunicantes; Controle; Familiares.  
 
 
 

RISCOS OCUPACIONAIS DOS TRABALHADORES DE 
ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR  

 

Ane Sulivan De Araújo Pereira; Regina Fonseca Peixoto; Luciana 
Aparecida Reis. 

 

E-mail: ane_sulivan@outlook.com 

 

Introdução: O atendimento pré-hospitalar (APH) é o atendimento emergencial 
realizado em ambiente extra hospitalar, destinado a vítimas de trauma, violência 
urbana e mal súbito, visando à estabilização clínica desses pacientes. Assim, a equipe 
de enfermagem é fundamental na tomada de decisão imediata e na habilidade para 
executar as intervenções prontamente, o que os torna propensos a riscos à saúde 
ocupacional como biológicos, ergonômicos, físicos, químicos e até mesmo aos 
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acidentes. Objetivo: Descrever os riscos ocupacionais pelos profissionais que atuam 
no APH. Método: Trata-se de uma pesquisa de campo com caráter quantitativo e 
descritivo realizada mediante a aplicação de um questionário aos profissionais de 
enfermagem no ano de 2017. Resultados: Participaram deste estudo 15 profissionais 
de enfermagem. Os dados obtidos demonstraram que os fatores de risco que 
contribuem para o desenvolvimento dos acidentes ocupacionais nesses profissionais 
estão relacionados a jornada dupla de trabalho, a possibilidade de adquirir infecção 
durante as atividades laborais, os acidentes por agressão moral e física e os acidentes 
com perfurocortante, uso de produtos químicos e/ou atividades ocupacionais, que 
embora sendo em pequeno o número de ocorrências, esses profissionais não estão 
isentos desses danos. Já os fatores que contribuem para as más condições de 
trabalho destacam-se neste estudo a inadequação na disposição dos materiais de 
consumo e sua frequente necessidade de reposição, o que pode contribuir com o 
aparecimento do desgaste físico e emocional. Conclusão: Neste estudo, os fatores 
de risco que contribuem para o desenvolvimento dos acidentes ocupacionais dos 
profissionais de enfermagem, estão relacionados aos fatores como a jornada dupla 
de trabalho, a possibilidade de adquirir infecção durante as atividades laborais, os 
acidentes por agressão moral e física e os acidentes com perfurocortante, e químicos, 
que embora sendo pequeno o número de ocorrências, esses profissionais não estão 
isentos a esses danos. 
 
Palavras-Chave: Riscos Ocupacionais; Atendimento Pré-hospitalar; Enfermagem; 
Atendimento Emergencial. 
 
 
 

RISCOS OCUPACIONAIS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM NO 
AMBIENTE DE TERAPIA INTENSIVA: REVISÃO DA LITERATURA 

 
Gésia Mendonça Ruckdeschel; Oswalcir Azevedo. 

 
E-mail: gesia.ruckdeschel19@gmail.com 

 
Introdução: Os riscos ocupacionais vêm comprometendo a saúde dos profissionais 
de saúde há anos. Dentre as áreas onde atuam os profissionais de enfermagem, as 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI) são consideradas locais de insalubridade com 
elevados riscos ocupacionais à saúde. Objetivo: Considerando esta realidade, esse 
estudo buscou descrever os riscos aos quais os profissionais de Enfermagem 
atuantes na UTI estão expostos, conforme apresentados pela literatura publicada nos 
últimos dez anos. Método: Foi realizada uma revisão de literatura com busca 
conduzida nas bases de dados LILACS, BDENF, MEDLINE e ProQuest, abrangendo 
as publicações no período entre 2010 e 2017 e os descritores: riscos ocupacionais, 
enfermagem e unidades de terapia intensiva. Resultados: A aplicação dos critérios 
de inclusão e exclusão resultou em 12 artigos. Os resultados indicaram riscos 
ergonômicos, biológicos e psicossociais presentes na rotina de trabalho da equipe de 
enfermagem, levando às alterações no padrão de saúde desses profissionais. Os 
estudos analisados descreveram a necessidade de tomar medidas educativas para 
minimizar os riscos aos trabalhadores, presentes no ambiente de trabalho. 
Conclusão: A revisão mostrou que dentre os riscos ocupacionais presentes na UTI, 
o ergonômico foi o mais evidenciado, destacando-se o estresse como consequência 
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do trabalho excessivo. Cabe à educação continuada elaborar propostas educativas e 
capacitar os profissionais a fim de diminuir os riscos ocupacionais na UTI. 
 
Palavras-Chave: Enfermagem; Unidades de Terapia Intensiva; Riscos Ocupacionais. 
 
 

 

SOLIDARIEDADE – UM ATO DE AMOR  
 

Andressa Adriana da Silva; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

E-mail: andressa.dry@hotmail.com 
  

Introdução: A pobreza no Brasil vem diminuindo nos últimos anos, mas o país ainda 
apresenta uma grande quantidade de pessoas em condições de miséria. Em casos 
extremos a solidariedade atua como mecanismo de preservação da espécie e 
canaliza nosso afeto às pessoas. Objetivo: Apresentar Deus de uma forma lúdica 
para as crianças carentes de um bairro no Embu Guaçu; Propiciar para essas crianças 
que vivem em condições de pobreza e sofrimento no ambiente familiar uma 
experiência de alegria com outras crianças. Método: Fizeram parte desse projeto 62 
crianças carentes entre 6 e 13 anos que residem em um bairro do Embu Guaçu. Foram 
elaborados 150 convites e distribuídos de casa em casa por um grupo de 12 jovens 
adventistas voluntários. Com o total das crianças foram elaborados 8 grupos. Foram 
planejadas atividades de: Roda, histórias bíblicas de maneira lúdica, pintura facial, 
sorteios, brincadeiras, músicas. Após fazer o levantamento das maiores necessidades 
das crianças e das famílias, foram distribuídos aproximadamente 20 cestas básicas, 
50 peças de roupa e 195 brinquedos novos. E ainda lanches (algodão doce, gelatina, 
cachorro quente, sucos, geladinho, doces) para todas as crianças. Ao término oramos 
com elas e seus familiares. Resultados: Observamos que de acordo com os 
agradecimentos feitos pelas crianças e pelos familiares aos voluntários e também 
pelas expressões faciais de felicidade no rosto de cada criança durante o projeto, que 
o evento foi importante para descontrair essas crianças, fazê-las esquecer um pouco 
dos seus sofrimentos, aumentar o conhecimento dessas sobre a palavra de Deus e 
também foi possível levar ajuda em várias áreas como física, emocional, financeira e 
espiritual. Conclusão: Pretendemos continuar esse projeto todos os semestres, pois 
com ele conseguimos ver que essas crianças carentes precisam muitas vezes não só 
do alimento, mas de atenção e de amor. E conseguimos levar esperança e Jesus para 
elas e suas famílias.  
  
Palavras-Chave: Solidariedade; Crianças Carentes; Pobreza. 
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USO DA CALÊNDULA (CALÊNDULA OFFICINALIS) E BABOSA 
(ALOE BARBADENSIS) NO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO DE 

FERIDAS 
 

Juliana dos Santos Albuquerque; Josivan Boaes Amorim; Luciana 
Aparecida Reis.  

 
E-mail: juliana.colportagem@hotmail.com 

 

Objetivo: Acompanhar a evolução do processo de cicatrização de feridas tratadas 
com Babosa (Aloe barbadensis), Cal (Calêndula officinalis) ou curativos preconizados 
pela cartilha SUS em pacientes que estejam em tratamento no Centro de Saúde de 
Campinas-SP. Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e descritiva do tipo 
estudo de casos múltiplos realizados no Centro de Saúde de referência em uso de 
fitoterápicos localizado na Região Norte de Campinas, SP. Para a realização deste 
estudo, foram selecionados 4 casos tratados com (Aloe barbadensis) e (Calêndula 
officinalis) e  com curativos preconizados pelo SUS, cujos critérios de inclusão 
considerados foram pacientes com idade maior que 18 anos e em tratamento de 
feridas, e exclusão dos pacientes que não tinham informações documentais 
suficientes para a obtenção dos dados da pesquisa. Resultados: Nos 4 casos clínicos 
apresentados, observou-se uma alteração no processo de cicatrização das feridas, 
devido à grande alternância na manutenção dos materiais utilizados, devido à falta de 
materiais na unidade. Entretanto, o uso de ambos os fitoterápicos como a (Aloe 
barbadensis) e a (Calêndula officinalis) demonstrou-se eficaz Caso 1 onde as medidas 
anteriores ao uso foi de (5cm comp. 2,5cm larg.) (6cm compr. 3cm larg.) inicial (3cm 
comp. 1,5 larg.) (1,5cm compr. 1,5cm larg.) final; Caso 2 de (12cm comp. 8cm larg.) 
inicial (5,5cm comp. 8cm larg.) final; Caso 3 de (16cm comp. 7cm larg.) inicial (11cm 
comp. 5cm larg.) final e Caso 4 de (4,5cm comp. 3,5cm larg.) inicial (4cm comp. 3cm 
larg.) final. Conclusão: Os achados neste estudo demonstraram que nos casos 
apresentados, a diminuição nas medidas da lesão, sugerindo que ambos os 
fitoterápicos são eficazes como tratamento das feridas, apesar de haver a 
necessidade de estudos complementares que acompanhem esses pacientes por um 
maior período de tratamento e de forma isolada.  
 
Palavras-Chave: Cicatrização; Feridas; Aloe Barbadensis; Calêndula Officinalis. 
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A ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA NA EQUIPE DO NÚCLEO DE 
APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) 

 
Felix Raul Antonio Montoya Reyes; Alana Seifert Bergamo. 

 
montrey_fra_96@hotmail.com  

 
Introdução: A Atenção Básica em Saúde (ABS) é um conjunto de ações de saúde 
que envolve diagnósticos, tratamentos, promoção, prevenção, e reabilitação nos 
âmbitos individuais ou coletivos. O processo de trabalho nos Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) pressupõe a integração de seus profissionais com a equipe 
de saúde da família. Com a criação do NASF e a alta inserção de fisioterapeutas neste 
serviço, faz-se necessário conhecer melhor o trabalho da categoria neste cenário 
visando a melhoria da qualidade, eficácia e eficiência da ABS. Objetivos: Verificar a 
importância da atuação do fisioterapeuta dentro da equipe do NASF. Método: Foi 
realizada uma revisão de literatura nas seguintes bases de dados eletrônicas: Lilacs, 
Medline e Scielo. Foram utilizadas as palavras-chave: NASF e Fisioterapia ligadas 
pelo operador booleano AND. Foi feito levantamento bibliográfico dos últimos 4 anos 
(2013 - 2017) nos idiomas português e espanhol. Foram excluídos artigos incompletos 
e que não tinham relação direta com a área da fisioterapia dentro da equipe NASF. 
Após avaliação dos artigos restaram três artigos para análise. Resultados: O 
fisioterapeuta, quando inserido no Núcleo NASF tem uma demanda muito grande nas 
áreas de Neurologia, Ortopedia e Geriatria. Porém, este profissional tem que enfrentar 
os problemas que são comuns dentro da ABS como: a falta de infraestrutura, escassez 
de recursos ou tecnologias, levando em consideração a sua autonomia profissional. 
Resta ao fisioterapeuta desenvolver de maneira criativa, distintas formas de 
intervenções na comunidade, visando a demanda do usuário. Conclusão: Diante 
disso é possível concluir que o fisioterapeuta quando inserido na equipe NASF, atua 
não só cumprindo a sua função na atenção primária através de palestras investindo 
na promoção e prevenção de doenças, mas também atua na busca de melhorias da 
qualidade do atendimento ao usuário do SUS. 
 
Palavras-Chave: Atenção Básica em Saúde; Fisioterapia; Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família. 
 
 
 

A RELEVÂNCIA DA ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA FRENTE À 
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ ASSOCIADA AO ZIKA VÍRUS 

 
 

Rute Leal; Tatiana Soares Zilig da Silva Oliveira; Abrahão Augusto 
Joviniano Quadros. 

 
rute2rl@gmail.com  

 
Introdução: A Síndrome de Guillian-Barré (SGB) é uma neuropatia adquirida que 
acomete principalmente a parte motora do indivíduo, podendo durar por dias ou anos. 
Estudos desenvolvidos, a partir de 2010, demonstram que a SGB é uma doença do 
sistema nervoso periférico caracterizado clinicamente por fraqueza muscular que 
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inicialmente acomete as porções distais do membro, avançando de forma rápida até 
afetar a função muscular proximal, geralmente ocorre após um processo infeccioso 
prévio. Objetivo: Descrever os casos de SGB associada ao Zika vírus. Método: Trata-
se de uma revisão da literatura, publicada no período entre 2010 a 2017, nas bases 
de dados LILACS, SciELO, BVS e sites livres (Ministério da Saúde, OPAS, OMS). 
Resultados: A Síndrome de Guillain Barré está relacionada a febre Zika e a presença 
do Aedes Aegypti. Não foram encontradas alterações na evolução do quadro clínico 
da SGB associada ao Zika vírus. 100% dos pacientes acometidos pela SGB 
apresentam fraqueza muscular, variando de intensidade e grupo muscular acometido, 
30% necessitaram de VM, quanto à morbidade os números se aproximam de 20% e 
a mortalidade estima-se em 5% dos casos. Apesar dos mais de 170 mil casos de Zika 
vírus e das quase 1500 internações por SGB notificadas no Brasil em 2015, os dados 
são inexatos devido as subnotificações da doença. O atendimento fisioterapêutico em 
todas as fases da SGB (aguda, subaguda e crônica) tem papel determinante na 
evolução clinica, prevenção de comorbidades e restabelecimento das funcionalidades 
do paciente, porém não há uma sequencia terapêutica, especifica, para pacientes com 
SGB associada ao ZikV. Considerações finais: O quadro clínico e ao prognóstico da 
SGB associado ao Zikv é semelhante ao da SGB associado a outros agentes 
etiológicos. A Intervenção fisioterapêutica é determinante em todas as fases da 
doença. 
 
Palavras-Chave: Fisioterapia; Síndrome de Guillain Barré; Zika Vírus. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ÓSSEA EM INDIVÍDUOS QUE USAM 
CAFÉ E REFRIGERANTE, COMPARATIVAMENTE Á INDIVÍDUOS 

CONTROLE. 
 

Adriana Oliveira da Silva; Leila Marilia Pedro Dundão; Lídia Elizabete 
Quissanga Gunza; Elias Ferreira Porto. 

 
adriana_Drikasurf@Hotmail.Com 

 
Introdução: Uma série de fatores de risco pode afetar negativamente o metabolismo 
ósseo e predispor à fratura, incluindo o consumo excessivo de bebidas carbonatadas. 
Com base na literatura observa-se que a cafeína e alguns tipos de ácidos, como o 
fosfórico, induzem a perda de cálcio e influenciam diretamente no desenvolvimento 
normal do tecido ósseo. Objetivos: Avaliar densidade mineral óssea em pacientes 
que usam ou não café e refrigerantes; Comparar os fatores relacionados a prevalência 
de perda de Densidade mineral óssea com a ingestão dessas bebidas e verificar o 
estilo de vida da população analisada. Metodologia: O presente estudo foi elaborado 
a partir de um delineamento de cunho transversal, quantitativo e investigativo, no qual 
foi analisado um grupo de pessoas maiores de 40 anos que fazem ou não uso de café 
e refrigerante cuja questão norteadora foi: consumo diário de café e refrigerante 
podem reduzir a densidade mineral em indivíduos adultos? Resultados: Houve maior 
proporção de indivíduos que não consomem café e refrigerantes e declararam que 
sua saúde é melhor do que indivíduos de sua mesma idade em relação aos indivíduos 
que consomem café e refrigerantes. Conclusão: pacientes que consomem café e 
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refrigerantes apresentaram densidade mineral óssea; bem como, maior índice de 
osteopenia e osteoporose.  
  
Palavras-Chave: Densidade Mineral Óssea; Café; Refrigerante; Osteoporose.  
 
 
 

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE EVENTOS CÉREBRO 
CARDIOVASCULARES EM HIPERTENSOS COM E SEM CONTROLE 

DA PRESSÃO ARTERIAL 
 

 
Larissa Geovana Fonseca Rocha; Natália Duarte Moreira Marques; 

Elias Ferreira Pôrto. 
 

larissa.geovana@live.com 
 
Introdução: a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é o principal fator para doenças 
cardiovasculares (DCV). A HAS é uma condição clínica que envolve muitos fatores 
caracterizados por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Para 
estabelecer melhor controle da HAS e prevenção de outras doenças, foi implantado 
no Brasil no ano de 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF), que visa promover 
estratégias que possibilitem prevenção de doenças causadas pela HAS. Objetivo: 
avaliar os eventos cérebro cardiovasculares em pacientes hipertensos que controlam 
ou não a pressão arterial. Métodos: estudo do tipo transversal descritivo, no qual foi 
avaliada a frequência de eventos cérebro cardiovasculares em pacientes hipertensos 
com e sem controle da PA, acompanhados pelo PSF no distrito do Capão Redondo, 
na zona sul de São Paulo, na Supervisão Técnica de Saúde do Campo Limpo. 
Participaram deste estudo 424 pacientes diagnosticados com HAS segundo os 
critérios adotados pelas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, ou seja, pressão 
sistólica igual ou maior do que 140 mmHg e pressão diastólica igual ou maior a 90 
mmHg. Os pacientes foram divididos em 2 grupos, o grupo 1 (GI) composto por 135 
indivíduos com controle da pressão arterial e o grupo 2 (GII) composto por 289 
indivíduos sem controle da pressão arterial. Resultados: a média da idade dos 
participantes do estudo foi de 60,2±12. O GI indicou uma porcentagem menor em 
relação à etilismo e tabagismo em relação ao GII. Dos 81 participantes que 
responderam que sua saúde estava pior em relação ao ano anterior, 32 tiveram algum 
evento cérebro cardiovascular (p=0,03). Foi visto que a prevalência de eventos foi 
maior no grupo GII. Conclusão: diante dos resultados obtidos com essa pesquisa, 
conclui-se que os indivíduos hipertensos que não controlam a PA tiveram mais 
eventos cérebro cardiovasculares. 
 
Palavras-Chave: Hipertensão Arterial; Promoção da Saúde; Fatores de risco. 
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AVALIAÇÃO DO EQUILÍBRIO EM MULHERES COM 
OSTEOPOROSE, OSTEOPENIA E SAUDÁVEIS 

   
Gabrielly Eulália da Silva de Brito; Kamila de Alencar Voros Lucas; 

Violeta Guizado Gutierrez; Poliani de Oliveira Lima 
 

gabriellyeulalia96@gmail.com 
 

Introdução: Osteoporose é uma doença sistêmica esquelética, que tem como 
característica principal a redução da densidade mineral óssea (DMO), lesão micro 
arquitetural, destruição e alargamento das trabéculas. Gera instabilidade, diminuição 
sensorial e enfraquecimento da musculatura, acarretando em uma redução do 
controle postural, equilíbrio e prejuízos das funções básicas da vida diária. Objetivo: 
Avaliar o equilíbrio postural em mulheres com osteoporose, osteopenia e saudáveis 
que realizaram o exame de densitometria óssea. Métodos: Trata-se de um estudo 
descritivo de abordagem quantitativa. Foram voluntárias da pesquisa 21 mulheres 
com diagnóstico de osteoporose, osteopenia e sem alterações comprovado através 
do exame de densitometria óssea, com idades entre 51 a 71 anos. As participantes 
foram distribuídas em três grupos: osteoporose, osteopenia e grupo controle. Para 
avaliar o equilíbrio foi utilizado o Timed Up And Go (TUG), Escala de Equilíbrio de 
Berg, Realidade virtual através do Nintendo Wii e teste de Romberg. Ainda, foi 
realizado a Perimetria Real e Aparente de membros inferiores e foram aplicados os 
seguintes questionários:  Mini exame de estado mental (MEEM), Sócio Demográfico, 
Escala Internacional de Eficácia de Quedas e Questionário Internacional de Atividade 
Física (IPAQ). Resultados: Os dados do presente estudo demonstram que, na faixa 
etária estudada, não há diferenças estatísticas quanto ao déficit de equilíbrio em 
mulheres com osteoporose quando comparadas a mulheres com osteopenia e 
saudáveis. De forma semelhante, não foram encontradas correlações entre déficit de 
equilíbrio, quedas e prática de atividade física. Conclusão: Diante dos resultados 
obtidos com esta pesquisa pode-se concluir que não houve déficit de equilíbrio entre 
mulheres com osteoporose, osteopenia e saudáveis.  
 
Palavras-Chave: Osteoporose; Mulheres; Equilíbrio Postural; Idosos.   
 
 
 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE QUEDAS EM PACIENTES COM DPOC 
 

Brendah Lorene Zózimo Vieira; Jordana Fagundes da Cunha; Elias 
Ferreira Porto. 

 
brendah.lorene@gmail.com 

 
Introdução: Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) podem 
apresentar déficits no equilíbrio corporal, e é possível que esse déficit de equilíbrio 
consequentemente aumente o risco de queda. Objetivos: Avaliar o perfil de indivíduos 
com DPOC e alteração do equilíbrio corporal entre aqueles com e sem histórico 
positivo de quedas durante o último ano prévio ao início deste estudo. Método: Estudo 
cego e transversal que é parte de um estudo maior sobre o equilíbrio postural em 
pacientes com DPOC. No qual foram avaliados 96 pacientes divididos em dois grupos, 
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sendo 37 indivíduos no grupo quedas e 59 não quedas. Os pacientes responderam 
aos questionários: Questionário Dizziness Handicap inventory (DHI); COPD 
Assessment Test (CAT); Chalder e o questionário de Downton. O equilíbrio foi 
avaliado por meio dos seguintes testes: Escala de Equilíbrio de Berg, Teste Time UP 
and GO (TUG), Teste do Alcance Funcional (TAF), e Avaliação da Marcha e Equilíbrio 
Orientada pelo Desempenho de POMA. Resultados: Na avaliação do perfil 
antropometrico e de função pulmonar observou-se diferença estatística quanto à 
idade, VEF1, CFV absoluto, estadiamento moderado e grave e uso de oxigenoterapia 
domiciliar. Dentre os testes aplicados, os únicos que obtiveram resultado 
estatisticamente significante foram o da Escala de Berg e Tinetti, com p < 0,0001, 
onde os pacientes que alcançaram a menor pontuação nestas escalas, foram aqueles 
que apresentaram histórico positivo de quedas no último ano. Conclusão: A avaliação 
do equilíbrio corporal de grupos de pacientes com DPOC que apresentaram histórico 
positivo de quedas comparado ao grupo que não apresentou, nos permite concluir que 
indivíduos com DPOC que caíram no último ano são: mais velhos, têm pior função 
pulmonar, maior proporção de pacientes com GOLD, moderado e grave, fazem maior 
uso de oxigenoterapia domiciliar e apresentaram piores escores nas escalas de Berg 
e Tinetti que avaliam o equilíbrio corporal.   
  
Palavras-Chave: DPOC; Equilíbrio Corporal; Quedas.  
 

 

 

EFEITO DA HIDROTERAPIA E DA CINESIOTERAPIA EM PACIENTE 
COM FIBROMIALGIA 

 
Andreza Silva Souza; Karolayny Vidal de Oliveira; Ana Denise 

Brandão.  
 

E-mail: andrezaluz01@hotmail.com 
 
Introdução: A Fibromialgia é definida como uma síndrome clínica que se caracteriza 
por dor difusa pelo corpo todo. Além da dor, há sintomas como fadiga, sono não 
reparador, acompanhada de outras manifestações como problemas de memória, 
concentração, ansiedade, dormências, depressão, dores de cabeça, tontura e 
alterações intestinais. Objetivo: Avaliar o impacto da cinesioterapia no solo e da 
hidroterapia sobre a qualidade de vida, dor, equilíbrio, flexibilidade e coordenação 
motora em pacientes portadores de fibromialgia. Método: Um estudo prospectivo com 
avaliador cegado, no qual foram avaliados 20 pacientes do sexo feminino com 
diagnóstico clínico de SF, onde foram divididos em dois grupos: grupo I (hidroterapia 
com 10 pacientes) e grupo II (cinesioterapia com 10 pacientes). Os indivíduos foram 
avaliados através do Questionário sobre o Impacto da Fibromialgia (QIF), algometria, 
bioimpedância e realizaram o teste de sentar e levantar. Resultados: Ao avaliar a 
capacidade funcional, dor e qualidade de vida, tanto o grupo de hidroterapia 
convencional quanto o grupo de cinesioterapia convencional, tiveram um resultado 
significante (p<0,05) e (p<0,001), nas avaliações realizadas pré e pós o tratamento. 
Conclusão: os efeitos de ambos tratamentos são positivos, no entanto o grupo de 
cinesioterapia convencional teve melhora estatisticamente significante maior para 
redução da dor. Porém ambos tiveram melhora da capacidade funcional e da 
qualidade de vida nestes pacientes. 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 130 

 
Palavras-Chave: Fibromialgia; Hidroterapia; Cinesioterapia. 
 
 

EFEITO DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO OMBRO 
DOLOROSO EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR 

CEREBRAL (AVC): UM ESTUDO DE REVISÃO 
 
 

Esvaldina Neves Ngola Castro; Lannay Carolina Silva Ferreira; 
Cristiane da Silva Costa; Abrahão Augusto Joviniano Quadros 

 
esvaldina.castro@yahoo.com 

 
Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC) segundo a organização mundial de 
saúde (OMS), é definido como um sinal clínico de rápido desenvolvimento de 
perturbação focal na função cerebral com mais de 24 horas de duração. A Síndrome 
do ombro doloroso (SOD) é definida por dor e limitação funcional, decorrente do 
acometimento de estruturas do ombro, como ligamentos, cápsulas e músculos. A SOD 
pode acometer até 84% dos pacientes com AVC. Objetivo: O presente trabalho visou 
identificar e analisar quais os métodos fisioterapêuticos utilizados no tratamento do 
ombro doloroso pós AVC. Descrever as intervenções fisioterapêuticas e seus 
resultados e eleger a(s) técnica(s) que tiveram o desfecho mais eficaz para o 
tratamento em pacientes com ombro doloroso pós AVC. Método: Foram utilizados 
artigos científicos publicados no período de 2005 a 2017, indexados nas bases de 
dados eletrônicas: Pubmed, Medline, Lilacs, SciELO, PEDro e Cochrane. Resultado: 
Do total de 434 artigos, foram selecionados 5 artigos para   este estudo. Os recursos 
fisioterapêuticos utilizados foram: Cinesioterapia e posicionamento do ombro; 
estimulação elétrica funcional e fisioterapia convencional; ultrassom e cinesioterapia; 
reabilitação convencional (posicionamento, alongamento e TENS); aplicação da 
bandagem rígida. Conclusão: Identificados cinco recursos fisioterapêuticos para o 
tratamento da dor no ombro pós AVC. Após analises foi verificado que todos os 
estudos utilizaram mais de um recurso fisioterapêutico. Considerando a significância 
estatística, a bandagem rígida foi eficaz na redução da subluxação e dor no ombro e 
considerando o nível de evidência o posicionamento do ombro foi eficaz para redução 
da contratura e dor no ombro. Todos os estudos mostraram eficácia na diminuição da 
algia.  
  
Palavras-Chave: Acidente Vascular Cerebral; Ombro Doloroso; Fisioterapia.  
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EFICÁCIA DA ELETROESTIMULAÇÃO FUNCIONAL EM PACIENTES 
COM POLINEUROPATIA DO DOENTE CRÍTICO EM UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA 
 

Bruna Tavares Santos Silva; Augusto Cruz. 
 

awnbruubs@gmail.com 
 

Introdução: Desde os anos 70, as doenças neuromusculares têm sido reconhecidas 
como causas de fraqueza generalizada e dependência prolongada em pacientes sob 
ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva. Várias terminologias foram 
dadas: miopatia do doente crítico; miopatia quadriplégica, miopatia aguda da UTI, e 
miopatia rapidamente progressiva. O termo polineuropatia do paciente critico (PPC) 
foi descrito em 1984 por Bolton et al. Objetivo: Observar na literatura a eficácia do 
FES (Eletroestimulação Elétrica Funcional) em pacientes com polineuropatia do 
doente crítico e fraqueza adquirida na unidade de terapia intensiva. Materiais e 
Métodos: Trata-se de um estudo de revisão de literatura sobre o uso da 
eletroestimulação em doentes críticos na unidade de terapia intensiva. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico de artigos científicos nas bases de dados, Scientific 
Eletronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual em Saúde (Bireme), Pub Med. Os 
artigos foram obtidos por meio das seguintes palavras chaves "UTI", " polineuropatia", 
"fraqueza muscular", "força muscular", "nmms", "fes", "eletroestimulação", " doente 
crítico", utilizando os seguintes descritores boleanos " and" "not" "and not". A busca 
de referências baseou-se em artigos escritos em português e em inglês publicados 
nos anos de 2010-2015. Resultados: Foram encontrados 509 estudos 
potencialmente relevantes, dos quais 486 foram excluídos por não serem relevantes 
ao tema proposto, ano, publicação e idioma. Desta forma foram incluídos 21 estudos: 
Conclusão: Portanto, de acordo com a pesquisa realizada a eletroestimulação 
neuromuscular se mostrou eficaz na reabilitação e no tratamento de pacientes com 
polineuropatia do doente crítico internados na unidade de terapia intensiva. A partir 
desta análise sugerimos a inclusão da eletroestimulação na recuperação destes 
pacientes e que se seja dado continuidade a este tipo de pesquisa para ampliar os 
resultados.  
 
Palavras-chaves: Polineuropatia; Doente Crítico; Fraqueza. 
 
 
 

EQUILÍBRIO CORPORAL EM INDIVÍDUOS IDOSOS 
 

Thais de Oliveira Pimentel; Elias Ferreira Porto; Fabiano Abrahão 
Bernardes. 

 
thais.pimentel26@gmail.com 

 
Introdução: Um dos principais fatores que limitam o idoso é a alteração do equilíbrio 
corporal. Quedas são as consequências mais perigosas, seguida pela dificuldade de 
locomoção, complicações mais sérias estão relacionadas às fraturas que levam 
idosos a permanecer acamados e sendo responsáveis por 70% das mortes acidentais. 
Objetivo: Avaliar longitudinalmente equilíbrio corporal em idosos durante cinco anos. 
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Objetivo específico: Avaliar fatores que levam indivíduo apresentar alterações do 
equilíbrio corporal ao longo do tempo. Métodos: A pesquisa foi realizada através de 
consulta a prontuários de pacientes que se submeteram a avaliação do equilíbrio 
corporal nos últimos três anos no Centro de Especialidades João da Luz, no município 
de São Lourenço da Serra desde 2011. O período que compreendeu maior número 
de pacientes avaliados foi de 36 meses. Pacientes deste Centro realizam, 
anualmente, avaliação completa do equilíbrio corporal por meio dos seguintes testes: 
Escala de BERG, Teste Time UP and GO (TUG); Desempenho Orientado de Poma; 
Teste de Lawton e Short Physical Performance Battery (SPPB). Resultado: Essa 
pesquisa foi realizada com 39 pacientes sedo 23,07% homens e 76,92% mulheres, 
com idade média de 68,8% anos; sendo que 53,8% realizavam grupos de idosos; 
43,59% realizavam caminhada; 71,79% eram hipertensos e 35,89% diabéticos. Dos 
que realizavam grupos de idosos e caminhada foi significativo nos testes de equilíbrio, 
já os pacientes com hipertensão e diabetes não foi significativo nos testes de 
equilíbrio. Conclusão: O equilíbrio de idosos que não praticam atividades físicas é 
prejudicado ao longo de três anos. Principal fator que altera o equilíbrio dos idosos é 
não praticar caminhada ou exercícios em grupos. Com isso pressupõem-se um 
aumento do risco de queda, internação hospitalar.  
 
Palavras-Chave: Equilíbrio; Idoso; Quedas; Fraturas; Pacientes Idosos; Fisioterapia. 
 
 
 

ESCALAS UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO DA FADIGA NA 
ESCLEROSE MÚLTIPLA: UM ESTUDO DE REVISÃO 

 
Renata Coelho Rodrigues; Abrahão Augusto Joviniano Quadros. 

 
renata22malu@gmail.com 

 
Introdução: A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença inflamatória imuno-mediada do 
sistema nervoso central que resulta em destruição da mielina e degeneração axonal 
no cérebro e medula espinal que acomete 1,3 milhões de pessoas ao redor do mundo, 
adultos jovens, entre 20-40 anos de idade, em especial mulheres caucasianas. 
Objetivos: Identificar, descrever diferentes instrumentos para avaliação da fadiga na 
Esclerose Múltipla e eleger o mais indicado com o intuito de contribuir na reabilitação 
dos indivíduos com EM e auxiliar os profissionais fisioterapeutas na escolha do melhor 
método de avaliação da fadiga na pratica clínica. Método: Estudo de revisão 
bibliográfica, foram realizadas buscas nas línguas portuguesa e inglesa nas 
plataformas eletrônicas Medline, Scielo e Lilacs no anos (2006 - 2016), foram 
utilizados os descritores: Esclerose Múltipla; Multiple Sclerosis; Fadiga; Fatigue; Os 
critérios de inclusão utilizados foram: artigos de revisão sistemática Resultados: 
Foram incluídos 17 artigos nesta revisão. O presente estudo identificou 14 
instrumentos diferentes para avaliar a fadiga na esclerose múltipla, Escala de 
Severidade de Fadiga, Escala de Impacto de fadiga, Escala de Impacto Modificada de 
Fadiga, Escala de Gravidade da Fadiga, escala Visual Analógica para Fadiga, Escala 
Descritiva da Fadiga, Escala de Incapacidade Neurológica de Guy, Determinação 
funcional da qualidade de vida na Esclerose múltipla, Escala de Fadiga de Piper, 
Índice neurológico de fadiga na esclerose múltipla, Escala de Fadiga auto 
administrada para Motor e Cognição, Escala de Fadiga Chalder, Questionário de 
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Fadiga Abreviada, Escala Catastrofização da Fadiga. Conclusão: A escala mais 
utilizada, para avaliação de fadiga na esclerose múltipla a Escala de Severidade de 
Fadiga, um instrumento de avaliação simples, autoaplicável, que avalia a intensidade 
da fadiga física, porém, o instrumento mais indicado é a Escala Modificada de Impacto 
da Fadiga, por se tratar de um instrumento de avaliação multidimensional que avalia 
os domínios físicos, cognitivos e psicossociais e apresenta elevada sensibilidade. 
 
Palavras-Chave: Esclerose Múltipla; Fatiga; Escalas. 
 
 
 

INFLUÊNCIA DA FOTOTERAPIA POR DIODOS EMISSORES DE LUZ 
(LED) NA REABILITAÇÃO: REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

Gislene Barroso da Silva; Joana Ngueve Haleca; Alessandra Lima; 
Fausto Candido. 

 
gislennybarroso@hotmail.com 

 
Introdução: O emprego terapêutico da luz para tratamento de diversas condições de 
saúde, conhecido como fototerapia, é uma das mais antigas modalidades terapêuticas 
conhecidas. Porém, somente a partir do século XX que a fototerapia começou a ser 
estudada e praticada, e especificamente a aplicação dos Diodos Emissores de Luz. O 
LED é um dispositivo semicondutor, que emite luz especialmente incoerente e de 
espectro de frequência relativamente estreito, gerado por um efeito de 
eletroluminescência. A LED terapia, aplicação do dispositivo para interagir junto à 
saúde está ganhando força e avança a cada dia em várias áreas, entre elas destacam-
se a odontologia, a fisioterapia, a medicina, a estética entre outras. Nos últimos anos 
as aplicações de LEDs na saúde começaram a despertar muito interesse na 
comunidade científica. A LEDT apresenta efeitos terapêuticos significativos, 
influenciando a cicatrização de tecidos até a modulação da transmissão dolorosa. 
Objetivo: Foi de revisar na literatura os trabalhos sobre os efeitos da LEDT no 
processo de reabilitação. Método: Este estudo revisou artigos indexados na base de 
dados PubMed, sem limitação por data de publicação. Como descritores foram 
utilizados os termos Light Emitting Diode AND Rehabilitation, resultando em 50 
artigos. Foi aplicado o filtro Therapy narrow, resultando em 11 artigos. Os artigos 
passaram por análise de resumo e foram incluídos aqueles que usassem o LED para 
reabilitação. Apenas os estudos clínicos randomizados foram incluídos nesta revisão. 
Resultados: Dos 11 estudos, 3 permaneceram após a análise dos resumos, pois 
foram excluídos 8 dos quais 3 eram protocolos de intervenção e não possuíam 
resultados, 1 por ser revisão, 2 por serem estudo piloto e 2 por não tratarem do tema 
específico de LED. Conclusão: Conclui-se, que os estudos usados nesta revisão, 
houve evidências positivas para o uso da LEDT, mostrando ser uma opção como 
terapia coadjuvante no processo de reabilitação. 
 
Palavras-Chave: Fototerapia; Reabilitação. 
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O USO DO PORTFÓLIO COMO METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO 
INTEGRADO EM SAÚDE 

 
Sabrina Daniela Lopes Viana; Poliani de Oliveira Lima; Haviley Oliveira 

Martins. 
 

sabrina.viana@unasp.edu.br 
 
Introdução: As metodologias ativas baseiam-se em estratégias de ensino que 
estimulam a criatividade na construção de soluções aos problemas e que promovem 
a liberdade no processo de pensar e de agir. Dentre os recursos utilizados, destaca-
se o portfólio, como instrumento de estimulação do pensamento reflexivo, que permite 
ao estudante documentar, registrar e estruturar os processos de sua própria 
aprendizagem. Objetivo: Desenvolver um projeto integrador junto aos estudantes do 
primeiro semestre das áreas de saúde utilizando o Portfólio. Métodos: Projeto 
integrador desenvolvido no 1º semestre de 2017 com 153 estudantes dos cursos 
enfermagem, fisioterapia e nutrição do UNASP campus São Paulo. Foram formados 
22 grupos, sendo que cada grupo era orientado por um professor tutor e era composto 
por integrantes dos três cursos. O tema do projeto foi Atuação multiprofissional nas 
doenças crônicas não transmissíveis. Resultados: Trabalho composto por seis 
etapas, sendo cada uma delas discutidas nas devolutivas ou nas reuniões com os 
grupos e tutores.  Algumas das dificuldades apontadas pelos estudantes foram: reunir 
todos os integrantes do grupo, uma vez que as reuniões não eram realizadas em 
horários de aula e falta colaboração de todos integrantes no trabalho em equipe. No 
início, houve pouco entrosamento entre os alunos, devido ao novo ambiente 
acadêmico vivenciado e por envolver colegas de cursos diferentes, mas isto foi sanado 
ao longo do semestre. Os pontos positivos levantados pelos alunos foram: o sistema 
de tutoria que os auxiliou nas dúvidas, o tempo de execução que foi apontado como 
suficiente e o trabalho com pessoas de outros cursos foi importante. Conclusão: A 
utilização do portfólio permitiu o acompanhamento do processo de aprendizagem que 
envolveu as dificuldades, os sentimentos vivenciados e o desenvolvimento de 
habilidades. Os estudantes tiveram papel ativo no processo de aprendizagem e 
puderam avaliar a própria evolução ao longo do projeto.  
 
Palavras-Chave: Metodologia Ativa; Portfólio; Ensino em Saúde. 
 
 
 

PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS PARA O TRATAMENTO DA 
SARCOIDOSE PULMONAR 

 
Élcida Margarida Ricardo Azevedo; Elias Ferreira Porto. 

 
elmara2008@live.com.pt 

 
Introdução: A sarcoidose também intitulada como doença de Besnier-Boeck 
Schaumann, é uma enfermidade autoimune e gradativa, componente do núcleo das 
DIPs, que decodificando quer dizer Doenças intersticiais pulmonares. A sarcoidose é 
uma condição sistêmica pontuada por granulomas não caseosos em múltiplos órgãos 
(MANIKAT, et al 2017). Os pulmões são os órgãos mais afetados pela sarcoidose, 
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posteriormente abarcam-se os gânglios linfáticos, o fígado, a pele; e o globo ocular. 
Ao passo que os músculos esqueléticos, o coração, o baço, as articulações, até 
mesmo o Sistema nervoso central (SNC) e os rins, embora sendo menos acometidos, 
ficam igualmente detidos aos agravos provenientes da sarcoidose. A sarcoidose 
incide mais em mulheres do que em homens, na proporção 2:1. A etiologia específica 
dessa doença ainda se encontra latente, mas, variados estudos apontam que a 
exposição constante aos agentes corrosivos relacionados a poeira, fumaça, metal e 
produtos químicos podem suscitar o surgimento da mesma. Perante ao descrito, esse 
trabalho irá deslindar condutas mais viáveis para o tratamento da sarcoidose 
pulmonar. Objetivos: O objetivo deste estudo é visibilizar as melhores modalidades 
terapêuticas para o tratamento da sarcoidose pulmonar. Justificativa: Esta pesquisa 
pretende alavancar estratégias compactas para o surgimento de mais bases 
científicas feitas também no idioma português, devido à escassez existente até agora 
no que tange aos meios de tratamento; estabelecendo assim maneiras para a 
formulação do aprimoramento técnicas terapêuticas que garantam a ausência de 
recidivas. Método: O presente estudo foi elaborado por meio de uma pesquisa de 
revisão bibliográfica, com a inclusão de artigos dos últimos 10 anos. Resultados: Em 
termos terapêuticos, o uso da espirometria, exercícios respiratórios e medicamentos, 
contribuiu para a recuperação dos pacientes. Conclusão: Conclui-se que as melhores 
perspectivas terapêuticas para a sarcoidose, giram em torno da associação entre 
fármacos e exercícios cinéticos-funcionais, realizados de modo moderado, 
contribuindo assim para uma QV adequada.  
 
Palavras-Chave: Fisioterapia; Sarcoidose; Qualidade de Vida. 
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ADEQUAÇÃO DE DIETAS VEGETARIANAS ESTRITAS PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 
Kevin Fortes de Oliveira; Denise Tatiana Mendes Vilagra; Elinalva Lima 
de Amorim; Grazielly Teodosio Nascimento; Glaucia Barrizzelli Murino; 

Sabrina Daniela Lopes. 
 

E-mail: kevin.fortes@hotmail.com 
 
Introdução: Dietas vegetarianas bem planejadas são adequadas para todas as fases 
do ciclo da vida, inclusive durante a gravidez, lactação, infância e adolescência.  
Objetivo: realizar substituições de cardápio onívoro para vegetariano estrito para 
crianças e adolescentes. Método: Conversão de cardápios de onívoros para 
vegetarianos estritos pelo software AVANUTRI dentro das faixas etárias de crianças 
(3-8 anos) e adolescentes (14-18 anos), segundo recomendações nutricionais da 
Dietary Reference Intakes (DRI) para os macronutrientes e de alguns micronutrientes 
(ferro, zinco e cálcio). Resultados: A dieta vegetariana da criança apresentou 14% 
de proteína, 65% de carboidrato e 21% de lipídios. Em relação às adequações, os 
micronutrientes tiveram alcance de: zinco 7,6 mg (101%), ferro 22,4 mg (112%) e 
cálcio 916 mg (114%). Por sua vez, a dieta vegetariana para adolescentes possuiu 
20% de proteína, 53% de carboidrato e 27% de lipídios, sendo que a adequação dos 
micronutrientes foram: zinco 13,9 mg (103%), ferro 27,5 mg (102%), cálcio 1579 mg 
(121%) em relação com a DRI. Uma dieta com pequenas quantidades de alimentos 
de origem animal e com variedades de alimentos de origem vegetal, constitui base 
para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente 
apropriada. O não consumo de alimentos de origem animal e laticínios pode contribuir 
para menor ingestão de ferro, vitamina B12, cálcio e zinco. Por outro lado, a dieta 
vegetariana, utilizando a combinação correta de vários tipos de grãos, raízes, 
tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas pode oferecer uma 
alimentação nutricionalmente adequada, exceto a vitamina B12 sendo necessário 
suplementar. Conclusão: As dietas vegetarianas estritas para crianças e 
adolescentes alcançaram as necessidades de macro e micronutrientes, 
demonstrando a importância do planejamento adequado nutricional. 
 
Palavras-Chave: Dietas Vegetarianas; Adequação Nutricional; Crianças; 
Adolescentes. 
 
 
 

ALIMENTO FUNCIONAL: CENOURA 
 

Cristiane Queiroz de Carvalho; Chayene de Oliveira Costa; Maria A 
parecida Silva Freire; Mateus Ferreira dos Santos; Miriam Martins 

Ketzer; Paola Caroline Soares; Marcia Weber. 
 

E-mail: crisinha_queiroz@hotmail.com 
 
Introdução: Segundo o Ministério da Saúde, alimento funcional é “Todo aquele 
alimento ou ingrediente que, além das funções nutricionais básicas, quando 
consumido como parte da dieta usual, produz efeitos metabólicos e/ou fisiológicos 
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e/ou efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo sem supervisão 
médica”. Objetivo: O objetivo do presente trabalho foi elaborar uma preparação com 
base em um alimento funcional, com justificativa na literatura cientifica sobre o tema. 
Método: Foi feita revisão de literatura, depois foi elaborada uma preparação de 
croquete de cenoura com ricota, ela tem como base a cenoura que foi o alimento 
escolhido. A receita foi realizada a nível doméstico, e à análise sensorial da receita 
por todos os componentes do grupo, depois elaborada a ficha técnica a partir disto. 
Resultados: A cenoura deve estar sempre em nossa alimentação diária, pois é com 
vantagem o alimento mais rico em provitamina A, o que a converte em um autêntico 
alimento medicinal. Há relatos que menciona que o componente betacaroteno protege 
a pele, as mucosas, a retina, o crescimento celular, o sistema imunológico e a 
reprodução. Vale à pena ressaltar que o alimento funcional escolhido é um alimento 
barato, de fácil acesso e nos proporcionou uma grande variedade de preparações, a 
preparação escolhida foi simples e de fácil aceitação. Conclusão: Concluímos com 
esse trabalho que a cenoura e rica em Fenólicos, Vitamina C, Licopeno, Clorofila A e 
B e Carotenóides. Cada componente contribui de uma maneira específica para nossa 
saúde. Alguns desses benefícios são: Ação antioxidante protege a pele, as mucosas, 
a retina, o crescimento celular, o sistema imunológico, a reprodução, risco de câncer, 
catarata, ateriosclerose, contra processo de envelhecimento, cerebrovasculares e é 
um eficiente anticancerígeno de próstata.  
 
Palavras-Chave: Alimento Funcional; Cenoura; Betacaroteno; Preparação. 
 
 
 

ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO CORPORAL DE ESCOLARES DE 6 
AOS 13 ANOS  

 
Daniela Garcia Silva; Prof. Dr. Natália Cristina de Oliveira Vargas e 

Silva. 
 

E-mail: danielagarciabr@yahoo.com.br 
  
Introdução: A prevalência de obesidade infantil está em crescimento não somente 
nos países desenvolvidos, mas também naqueles em desenvolvimento, como é o 
caso do Brasil. Objetivo: O presente estudo teve como objetivo avaliar e analisar a 
composição corporal de escolares do sexo masculino da zona sul da cidade de São 
Paulo. Método: O estudo foi realizado com uma amostra de 213 meninos com idades 
entre 6 e 12 anos de idade, alunos de uma escola da rede privada de ensino. Foi 
realizada uma avaliação antropométrica composta por estatura, peso, e pregas 
cutâneas (tricipital e subescapular). O índice de massa corporal (IMC) foi calculado e 
os meninos classificados em baixo peso, eutróficos, sobrepeso e obesidade, segundo 
recomendação da Organização Mundial da Saúde. Para o cálculo do percentual de 
gordura corporal (%G) foi utilizada a soma das dobras cutâneas e empregada fórmula 
adequada à idade e sexo. A adiposidade foi classificada em magreza, adequada, 
excessiva e obesidade. A média de idade dos participantes da pesquisa foi 8,9 ±1,6 
anos. Resultados: Mais da metade deles eram eutróficos em relação ao IMC, 
entretanto, 36,1% deles apresentou sobrepeso ou obesidade. Em relação ao %G, 
31,4% dos meninos apresentaram adiposidade excessiva. Conclusão: Esses 
números condizem com dados epidemiológicos brasileiros nesta faixa etária.  
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Palavras-Chave: Obesidade; Crianças; Composição Corporal. 
 
 
 

AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO DE TRABALHADORES DE 
SERVIÇOS BÁSICOS SOBRE ROTULAGEM DE ALIMENTOS: UMA 

ABORDAGEM EDUCATIVA  
 

Katya da Silva Patekoski; Alessandra Silvino da Silva; Yariasmim 
Araújo; Cilda Souza; Denis Shiguemoto; Sabrina Daniela Lopes Viana; 

Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 
 

E-mail: katya_patekoski@yahoo.com.br 
  
Introdução: Os rótulos têm a função de orientar sobre os constituintes dos alimentos, 
promovendo escolhas saudáveis. Entretanto, muitos consumidores não leem os 
rótulos dos alimentos, principalmente devido à incompreensão dos mesmos. Este 
estudo teve por objetivos avaliar o estado nutricional de trabalhadores de serviços 
básicos de uma Instituição de Ensino, verificar o conhecimento sobre rotulagem de 
alimentos e prover orientações sobre este assunto. Método: Estudo de intervenção, 
onde foi aplicado um questionário com questões socioeconômicas e sobre a 
importância da rotulagem de alimentos; coletou-se o peso e a altura dos participantes 
para cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Na ação educativa foram abordados 
temas de relevância em rotulagem de alimentos, por meio de dramatizações 
intercaladas por explicações. Ao final desta, foram aplicadas quatro questões para 
avaliar a compreensão do que foi abordado. Resultados: Participaram do estudo 25 
indivíduos do sexo masculino (23 a 74 anos). Houve prevalência de casados (n=17; 
68%), de indivíduos que cursaram o Ensino Médio completo (32%), das profissões 
jardineiro (n=5; 20%) e pedreiro (n=4; 16%) e da renda mensal de um salário mínimo 
(n=10; 40%). Quanto à rotulagem, 15 (60%) participantes alegaram ler o rótulo dos 
alimentos antes de comprá-los; 92% (n=23) consideram a rotulagem de alimentos 
importante e cerca de metade (n=13) expressou confiança nas informações contidas 
nos rótulos. Os termos “reduzido valor calórico”, “light”, “diet”, “enriquecido”, “fonte de 
vitaminas”, foram considerados fáceis de entender por 14 participantes (56%). 
Conclusão: Considerando-se o IMC, houve prevalência de indivíduos com sobrepeso 
(n=11; 44%). Foram verificados nove participantes com eutrofia (36%) e três (12%) 
com obesidade. Os indivíduos foram participativos durante a ação educativa e ao final 
da mesma, todos (100%) responderam corretamente as perguntas feitas. O grupo 
estudado foi constituído principalmente de indivíduos com peso inadequado; que 
considera rotulagem importante, mas possui pouco conhecimento sobre esta; e a ação 
educativa foi considerada exitosa.  
 
Palavras-Chave: Rotulagem de Alimentos; Intervenção Educacional; Educação 
Alimentar e Nutricional. 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE IDOSOS QUE 
FREQUENTAM UM CENTRO DE VIVÊNCIA EM EMBU-GUAÇU 

 

 
 

Wanderson Felipe Santos Costa; Ramayana Lopes de Andrade; 
Larissa da Costa Oliveira; Marcia Maria Hernandes de Abreu de 

Oliveira Salgueiro. 
 

E-mail: felipenutrisaudevida@gmail.com 

 

Introdução: As alterações anatômicas e funcionais relacionadas a idade comporta 
características próprias associadas ao estado nutricional dos idosos, sendo 
necessária maior atenção devido ao crescimento dessa população e ao risco de 
desenvolver doenças crônicas. Objetivo: Avaliar o estado nutricional de idosos que 
frequentam um Centro de Vivência em Embu-Guaçu e caracterizar a população 
segundo as variáveis sociodemográficas, da composição corporal e do consumo 
alimentar. Método: Estudo de tipo transversal descritivo com amostra por 
conveniência composta por 78 idosos. A pesquisa consistiu em entrevista com as 
seguintes variáveis: Mini Avaliação Nutricional reduzida (MNA®), dados 
antropométricos e do consumo alimentar. Resultados: A idade média foi de 68 + 5 
anos para mulheres e 70 + 7 anos para homens. As mulheres diferiram 
significantemente dos homens em relação a estatura, consumo energético (kcal), 
proporção de carboidratos na dieta e quantidade de proteínas por quilograma de peso 
corporal. Os idosos com sarcopenia exibiram significantes reduções (p < 0,01) no peso 
corporal (55,7 + 6,3 kg versus 66,9 + 12,9 kg) e IMC (24,0 + 2,8 kg/m2 versus 27,9 + 
4,3 kg/m2). Os idosos que ingeriam menos de 1,0 g de proteína/kg de peso corporal 
exibiram valores significantemente menores de energia (kcal), carboidratos (relativos 
ao peso), proteínas (kcal, gramas, % e relativas ao peso) e lipídios (kcal e relativos ao 
peso), mas maiores valores de IMC, %G e proporção de carboidratos na dieta. O IMC 
e o %G desses idosos não estão associados à ingestão calórica, de carboidratos, 
proteínas e nem de lipídios. Conclusão: Constatou-se que os idosos avaliados 
apresentaram excesso de peso apesar do baixo consumo energético, aqueles com 
maior consumo proteico tinham menor valor de IMC e percentual de gordura corporal, 
porém com maior consumo lipídico e os sarcopênicos exibiram reduções no peso e 
IMC.  
 
Palavras-Chave:  Estado Nutricional; Idosos; Avaliação nutricional. 
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BANANA VERDE COMO ALIMENTO FUNCIONAL 
 

Camila Reis Santos; Danielle Pereira Martins; Daiane Maiara 
Conceição; Eliene Aparecida dos Santos Silva Luiz; Ester Vitória de 

Vargas; Letícia de Freitas Basílio; Márcia Lopes Weber. 
 

E-mail: santos.camilareis2110@gmail.com 

 

Introdução: Alimentos funcionais é um termo que se refere à gêneros alimentícios, 
os quais proporcionam benefícios nutricionais, dietéticos e metabólicos específicos, 
contribuindo para a redução e controle dos riscos de doenças. O fruto da banana verde 
atua na proteção da mucosa gástrica e apresenta amido resistente que age no 
organismo como fibra alimentar melhorando o funcionamento intestinal e contribui 
para a formação da microbiota local. Objetivos: Elaborar uma preparação com um 
alimento funcional, descrever as propriedades funcionais do alimento e elaborar ficha 
técnica de preparação com base em literaturas científicas acerca do tema. Método: A 
banana verde possui um componente denominado amido resistente, este componente 
possui efeitos fisiológicos semelhantes aos das fibras alimentares devido a sua ação 
probiótica. Neste alimento há proteínas, vitaminas, minerais e compostos bioativos, 
como os flavonoides. Resultados: A banana quando amadurecida, o amido é 
convertido em açucares dos tipos sacarose, glicose ou frutose. Devido ao fato de que 
o amido presente na banana ainda verde é denominado “amido resistente” devido ao 
fato de que este possui uma estrutura molecular maior e é difícil sua digestão. Estudos 
indicam que o amido resistente atua na redução de colesterol sanguíneo, pela redução 
de sua produção pelo fígado, e pelo aumento da sua eliminação pelos ácidos biliares. 
Conclusão: Por meio do amido resistente conseguimos planejar várias receitas 
saborosas ao paladar e que tragam um benefício a saúde da pessoa, proporcionando 
assim melhor qualidade de vida. 
 

Palavras-Chave: Amido Resistente; Compostos Bioativos; Flavonoides. 
 
 
 

DIETAS VEGETARIANAS E ORIENTAÇÕES ELABORADAS PARA 
PÚBLICO ATENDIDO NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL DO 

SERVIDOR PUBLICO DE SÃO PAULO  
 

Andréa Francisca Da Silva; Ana Paula Duarte; Cristiane Gomes Da 
Silva; Narcisio Rios Oliveira; Prof.ª Ms. Glaucia Barrizzelli Murino. 

 

E-mail: andressandrea@gmail.com 

 

Introdução: O vegetarianismo vem ganhando cada vez mais adeptos, no Brasil 
representam atualmente cerca de 10% da população masculina maiores de 18 anos 
e 9% da feminina. Em aspectos nutricionais a dieta vegetariana supre as 
necessidades do organismo humano, podendo ser adotada em todas as fases da vida, 
entretanto, os vegetarianos são mais susceptíveis a carências nutricionais e 
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necessitam, portanto, de planejamento adequado a fim de minimizar os riscos 
nutricionais e assegurar os benefícios deste regime alimentar. Objetivo: O Objetivo 
deste trabalho foi elaborar dietas vegetarianas e orientações sobre recomendação 
diária de nutrientes, uso de suplementos e estabelecimentos de venda de produtos e 
substitutos para dietas vegetarianas para o público atendido pelo serviço de nutrição 
ambulatorial do Hospital do Servidor Público de São Paulo/IAMSPE. Método: Foram 
elaborados planos alimentares ovolactovegetariano, lactovegetariano e vegetariano 
estrito, de 2.500, 2.200, 2.000, 1.800, 1.500, 1.200 e 1.000 Kcal, levando em 
consideração a distribuição energética de macronutrientes conforme recomendação 
do Guia Alimentar Para a População Vegetariana, sendo 45-65% de Carboidrato, 10-
35% de Proteína e 25-35% de Lipídios. Para a elaboração dos planos, utilizou-se o 
Software Dietbox®, o qual possui em seu banco de dados algumas tabelas de 
composição de alimentos, as quais utilizamos para a seleção dos mesmos. 
Resultados: Elaborou-se um guia com orientações gerais quanto ao padrão alimentar 
vegetariano, informações sobre necessidades nutricionais e fontes alimentares, um 
guia de receitas vegetarianas com sugestões de pratos vegetarianos de fácil 
elaboração e baixo custo, além de uma lista de locais e endereços de lojas e 
restaurantes destinados especialmente ao público vegetariano. Diante do crescente 
interesse no padrão alimentar vegetariano o papel do nutricionista é essencial no 
acompanhamento e orientação nutricional, além da elaboração de planos alimentares 
de acordo com as necessidades e hábitos individuais, a fim de direcionar o consumo 
dietético equilibrado e saudável.  
 

Palavras-Chave: Dieta Vegetariana; Necessidades Nutricionais. 
 
 
 

ELABORAÇÃO DE FATOR DE CORREÇÃO E ÍNDICE DE 
CONVERSÃO PARA CARNES  

 
Marciane da Silva Freitas; Eliene Soares Silva; Larissa da Costa 

Oliveira; Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; Suellen Teodoro 
Santos; Marcia Lopes Weber.  

 

E-mail: marcifreitas2017@gmail.com 
 

Introdução: A determinação e utilização de ferramentas técnicas, como fator de 
correção-FC e índice de conversão-IC de alimentos, possibilita padronização nos 
processos produtivos das Unidades de Alimentação e Nutrição-UAN, contribui para 
redução de desperdício e favorece menor custo e menor impacto ambiental. O FC é 
utilizado para calcular o peso da porção comestível do alimento, descontando aparas 
e partes não comestíveis, como cascas e sementes, e o IC é utilizado para mensurar 
o rendimento e o peso do alimento após o processo de cocção. Objetivo: Determinar 
FC e IC para carnes, considerando os cortes e métodos de preparo mais 
comercializados e consumidos no Brasil. Método: Integraram o estudo carnes bovina 
(alcatra, patinho, acém, filé mignon, fígado, costela), frango (coxa, sobrecoxa, peito) 
e peixe (pescada, truta, merluza, tilápia, salmão), totalizando 30 tipos e/ou cortes. As 
carnes foram submetidas a higienização, eliminação de partes não comestíveis, e 
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cocção. Foram pesadas, antes e após cada etapa, e preparadas em triplicata. 
Calculou-se o FC a partir da razão entre peso bruto-PB e peso líquido-PL dos 
alimentos, e IC, da razão entre peso cozido-PC e PL. Em seguida, foi elaborada tabela 
contendo média do FC das três amostras de cada alimento e sua comparação com 
outros estudos realizados entre 2010-2017. Resultados/Conclusões: As carnes 
apresentaram FC entre 1,1 e 2,3, indicando perda na retirada de aparas. As 
preparações apresentaram IC<1, indicando perda de massa ou de água durante a 
cocção. Comparando com a literatura, em geral os resultados apresentaram valores 
de FC menores e de IC aos valores obtidos em outros estudos. Não foi possível 
comparar a maioria dos resultados deste estudo com publicações semelhantes pela 
limitação de preparações e cortes nestas publicações, o que incrementa a 
contribuição do presente estudo para a comunidade profissional e científica, 
especialmente para gestão de processos em UAN.  
 

Palavras-Chave: Carne; Desperdício de Alimentos; Cardápios. 
 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL, CONHECIMENTO E ORIENTAÇÃO SOBRE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL JUNTO A PARTICIPANTES DE UMA 

FEIRA DE SAÚDE EM IBIÚNA, SÃO PAULO  
 

Evangeline de Carvalho Quartim; Keliane Santos Vale; Niala Cena dos 
Angeles; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de 

Abreu de Oliveira Salgueiro; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman. 
 

E-mail: line.q@hotmail.com 
 

Introdução: O consumo alimentar desequilibrado de produtos industrializados com 
excesso de sal, açúcares simples, carboidratos refinados e gorduras trans favorecem 
maus hábitos alimentares e consequentemente, o aumento de doenças crônicas não 
transmissíveis. Objetivos: Verificar o estado nutricional dos participantes de uma 
Feira de Saúde em Ibiúna; avaliar o conhecimento sobre os grupos alimentares e as 
quantidades adequadas que devem compor um prato saudável, e promover uma ação 
educativa incentivando-os a realizarem melhores escolhas alimentares. Método: 
intervenção nutricional desenvolvida por estudantes do 4º semestre de nutrição 
envolvendo as disciplinas de Interação Ensino e Serviço, Educação em Nutrição e o 
programa de extensão Feira de Saúde. O levantamento de dados antropométricos 
(peso, circunferência da cintura e altura) seguiu as orientações do Ministério da Saúde 
que são baseadas nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para 
avaliação do conhecimento e orientação nutricional foram utilizados: o modelo de 
prato saudável para classificação dos alimentos de acordo com o seu respectivo grupo 
alimentar e perguntas extraídas do questionário "Como está sua Alimentação" 
desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Resultados: Os dados antropométricos dos 
44 participantes revelaram que 75% da amostra tinha excesso de peso: 29,5% com 
sobrepeso e 45,5% com obesidade. O parâmetro de da circunferência da cintura 
mostrou que 13,6% apresentaram risco aumentado e 56,8% risco substancialmente 
aumentado para doenças cardiovasculares. Também, foi identificado que a maioria 
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dos entrevistados não tem o hábito ingerir a porção de frutas e legumes recomendada 
pela OMS (400 g por dia) e 54% erraram na montagem do prato saudável. Conclusão: 
a desinformação sobre como montar uma refeição equilibrada pode estar relacionada 
com distúrbios do estado nutricional, sendo importante a realização de ações 
educacionais para conscientização dos corretos hábitos alimentares e demais práticas 
saudáveis.  
 
Palavras-Chave: Consumo Alimentar; Estado Nutricional; Feira de Saúde. 
 

 

 

OFICINA CULINÁRIA COM PORTADORES DE DOENÇA PULMONAR 
OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC)  

 
Carla Naomi Ogawa Fujihira; Caroline dos Santos Medeiros; Ellen 

Cristina de Lima; Erika Yamada Batalha; Milene Fracfort Magalhães 
Miranda; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro; 

Sabrina Daniela Lopes Viana. 
 

E-mail: monifujihira@hotmail.com 
 
Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma patologia 
progressiva e irreversível. Como em outros processos crônicos, a nutrição adequada 
afeta diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Objetivos: Promover 
orientações nutricionais e incentivar maior consumo de alimentos in natura junto a 
portadores de DPOC. Método: Foi realizado um circuito educativo junto a oito 
portadores de DPOC, no Laboratório de Técnica Dietética do UNASP, dividido em 
quatro estações: tipos de alimentos, jogo do prato saudável, demonstração de 
refeições saudáveis e oficina culinária. Resultados: Respeitando os dias de consulta 
dos pacientes na clínica, dividiu-se os o grupo em dois dias. Na primeira estação, 
houve explanação e exemplificação sobre os tipos de alimentos, segundo o Guia 
Alimentar Brasileiro: in natura (frutas, verduras e legumes frescos); alimentos 
minimamente processados (cereais e farinhas); ingredientes culinários (sal, açúcar, 
azeite e temperos); processados (enlatados) e ultra processados (embutidos, 
macarrão instantâneo, suco em pó e bolacha recheada). Na segunda bancada, os 
participantes conheceram o modelo do prato saudável (50% de frutas, verduras e 
legumes; 25% de carboidratos e 25% proteínas) e depois montaram seu próprio prato 
por meio de um jogo de figuras. Na terceira estação, foram montados pratos saudáveis 
com alimentos frescos, comuns aos hábitos alimentares do brasileiro em suas 
principais refeições: desjejum, lanche saudável, almoço e jantar. A última etapa foi a 
preparação da receita de pão de aveia na frigideira. Os participantes foram orientados 
quanto às possíveis substituições de ingredientes e, por fim, degustaram a preparação 
acompanhada de patê de cenoura. Ao final da oficina, foi distribuído um panfleto 
contendo os 10 passos para uma alimentação saudável, as receitas e a diferença 
entre os tipos de alimentos. Conclusão: A educação nutricional pode ser um 
instrumento para conscientização e promoção de hábitos saudáveis e de autonomia 
a portadores de doenças crônicas.  
  
Palavras-Chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Oficina Culinária; Guia 
Alimentar.  
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PERFIL DE EGRESSOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DO UNASP – SP, 
DE 2002 A 2016 

  
Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; Hingrid Rocha Araújo; 
Raquel Lacerda Maia; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Cristina 

Teixeira Martins. 
 

E-mail: gaga.cristina@hotmail.com  
  
Introdução: Nos últimos anos, a procura por qualidade de vida e atividade física vem 
aumentando gradativamente, com isso, a busca por profissionais capacitados, dentre 
eles, o nutricionista tem aumentado. No Brasil, algumas pesquisas têm sido efetuadas, 
visando conhecer a inserção de nutricionistas no mercado de trabalho. Objetivo: 
Caracterizar egressos do curso de nutrição do UNASP/SP entre o período de 2002 a 
2016. Método: Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, com 90 
egressos do curso de nutrição do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP), que se formaram no período de 2002 a 2016. O levantamento das 
informações ocorreu por meio de um formulário online com 16 questões fechadas 
relacionadas à vida profissional do egresso, incluindo ano de conclusão do curso, 
satisfação salarial, satisfação pessoal, permanência de atuação nesta área, faixa 
salarial, entre outros. Resultados: O perfil destes profissionais é composto 
majoritariamente por mulheres (95,6%), de cor branca (62,22%), evangélicas (45,6%), 
sem pós-graduação (57,8%), que exercem a profissão de nutricionista, com carga 
horária de 8 horas ao dia ou mais (61,3%), salário entre dois e três salários mínimos 
(50,6%) sendo que o piso salarial em São Paulo atual é a partir de 2.340,00 (em torno 
de 2,5 salários mínimos) e atuam em Nutrição Clínica (42%). O grau de satisfação 
com a profissão é elevado (77,6%), sendo os principais motivos para isto: atuação na 
área pretendida (48,9%) e salário satisfatório (23,4%). Conclusão: Como o público 
estudado é formado por uma instituição confessional, a predominância de 
profissionais evangélicas era um resultado esperado. Os dados apresentados 
corroboram com outros estudos em que mostram que a Nutrição é ainda uma 
profissão marcada pela carga horária elevada e a baixa remuneração, estas são 
pautas de discussão e luta por melhores condições de trabalho encabeçadas pelo 
Conselho Federal de Nutricionistas.  
  
Palavras-Chaves: Egressos; Nutricionistas; UNASP. 
 
 
 

PERFIL DOS ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO DO UNASP 
 

Poliana Solino Arruda; Bruna de Cássia Macedo dos Santos; Grasiele 
Cristine Macario Santos de Macedo; Sabrina Daniela Lopes Viana. 

 

E-mail: poliana_arruda@outlook.com 

 

Introdução: O curso superior de nutrição no UNASP-SP possui 17 anos de existência. 
Atualmente, em sua matriz, este curso possui oito etapas, cada qual com duração de 
seis meses, totalizando quatro anos para a formação. Objetivo: identificar o perfil 
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socioeconômico e a trajetória acadêmica dos estudantes de Nutrição do UNASP. 
Método: Pesquisa descritiva exploratória de abordagem quantitativa, aprovada pelo 
CEP sob o parecer 1.753.266 e na qual foi aplicado um questionário online com 32 
questões fechadas a 123 estudantes. Resultados: Os dados levantados mostram 
que, majoritariamente, os estudantes de nutrição do UNASP têm idade entre 20 e 29 
anos (55,3%), são do sexo feminino (87,8%), solteiros (79,7%), sem filhos (86,2%), 
brancos (51,2%) e evangélicos (74%). A renda mensal familiar dos estudantes de 
nutrição concentra-se principalmente nas faixas de um a três salários mínimos 
(45,5%), sendo que 55,3% dos alunos não trabalham e são sustentados pela família. 
Dois terços dos possuem algum tipo de bolsa de estudos e 80,3% desenvolvem 
atividades extracurriculares. Com relação aos principais motivos que levaram os 
estudantes a estudar na instituição: 28,9% escolheram o UNASP por ser uma 
instituição com valores cristãos, 22,3% devido à qualidade do ensino e 18,6 % pela 
localização. Dentre os motivos de escolha do curso destacam-se: ajudar a outras 
pessoas (19,6%), identificação com a área (17,3%), desejo/necessidade de ampliar 
ou complementar o conhecimento (14,1%) e melhorar a própria alimentação (12,7%). 
Em relação à área em que pretendem atuar depois de formados, as mais citadas 
foram: Nutrição Clínica (31%), Alimentação Coletiva (10%) e Nutrição em Esportes 
(12,7%). Conclusão: Este estudo ao traçar o perfil do futuro profissional de uma área 
em expansão como a Nutrição, foi importante tanto do ponto institucional quanto 
científico, pois possibilitou analisar o perfil dos estudantes de Nutrição bem como o 
que influencia suas escolhas, motivações, expectativas e dificuldades.  
 
Palavras-Chave: Estudantes; Nutrição; UNASP. 
 
 
 

PERFIL NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS ATENDIDOS EM UMA AÇÃO 
COMUNITÁRIA EM SAÚDE 

 
Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Danielle Pereira Martins; Ester 

Vitória de Vargas; Sabrina Daniela Lopes Viana. 
 

E-mail: karolinecarvalho16@gmail.com 
 
Introdução: A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo da 
gordura corporal e as doenças decorrentes dessa condição causam prejuízo à saúde 
do indivíduo acometido. Objetivos: avaliar o estado nutricional de indivíduos 
atendidos em uma ação social e orientar o público sobre alimentação saudável. 
Método: Ação social na região sul do município de São Paulo, constituída por 
avaliação antropométrica e do consumo alimentar por meio do questionário “Como vai 
a sua alimentação?” – do Ministério da Saúde, aconselhamento sobre decisões na 
alimentação, montagem do prato saudável, e 10 passos para uma alimentação 
saudável. Resultados: O grupo analisado era composto por 26 indivíduos, 
majoritariamente feminino (76,92%). Sobre o estado nutricional: 36,36% dos adultos 
foram classificados com obesidade grau II; 45,45% com sobrepeso e apenas 18,19% 
eutróficos. Das crianças (idade entre 0 e 10 anos): 42,86% apresentaram obesidade, 
14,29% sobrepeso, 28,57% Eutrofia e 14,29% Magreza. Em relação aos adolescentes 
(idade entre 10 a 19 anos): 71,43% estavam eutróficos e 28,57% com obesidade. No 
tocante à alimentação, 16 pessoas responderam ao questionário: 62,50% afirmaram 
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ingerir de 1 a 4 colheres de legumes e verduras; 50,00% consumiam de 4 a 5 vezes 
por semana alimentos embutidos, frituras e doces em geral; 81,25% disseram que o 
tipo de gordura mais utilizada era o óleo vegetal. Conclusão: o excesso de peso foi 
alto no público estudado, além da presença de hábitos alimentares inadequados. 
Apesar da ação educativa ter sido pontual, foi um instrumento de conscientização e 
orientação nutricional junto à população. 
 
Palavras-Chave: Estado Nutricional; Consumo Alimentar e Obesidade. 
 
 

 

PLANILHA AUTOMATIZADA DE CONTROLE DE TEMPERATURA: 
UMA FERRAMENTA DE GESTÃO EM UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO 

E NUTRIÇÃO 
 

Kevin Fortes de Oliveira; Grasiele Cristine Macario Santos de Macedo; 
Evellin Damerie Venâncio Müller Malta. 

 

E-mail: kevin.fortes@hotmail.com 

 

Introdução: O binômio tempo x temperatura em Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) é um dos meios mais eficazes para garantia da segurança alimentar e controle 
de qualidade nutricional das refeições. O gerenciamento desse processo deve ser 
feito pelo profissional nutricionista e envolve a utilização de inúmeras planilhas 
manuais, o que aumenta o tempo para detecção de problemas, elaboração de 
relatórios e indicadores de qualidade. Objetivo: Diante desse cenário, este trabalho 
tem por objetivo elaborar uma planilha automatizada em uma UAN para controle de 
temperatura dos alimentos produzidos. Método: Para a elaboração da planilha 
automatizada foi utilizado o software Excel versão 2016. Na planilha foram incluídas 
abas distintas, porém sistematizadas, que permitem a análise de dados através de 
fórmulas inseridas, gerando médias das temperaturas das preparações e gráficos 
para melhor análise dos dados inseridos. Resultados: A planilha automatizada 
apresenta a temperatura ideal para cada tipo de preparação servida de acordo com 
as recomendações da legislação de alimentos. A inserção de dados da coleta de 
temperatura dos alimentos deve ser feita diariamente, permitindo o acompanhamento 
mensal. Quando um alimento está em temperatura inadequada, seu valor fica 
destacado com cores diferenciadas, sendo azul para alimentos frios e amarelo para 
alimentos quentes. Em seguida, na segunda aba da planilha, é possível tabular o 
número de ocorrências de inadequações, tipo de preparação com alterações mais 
frequentes e média das temperaturas mensais. Na terceira aba da planilha é possível 
gerar gráficos de linha sobre essas ocorrências e uma faixa de corte mostrando sua 
temperatura ideal. Conclusão: A planilha automatizada de temperaturas é eficiente 
no controle de qualidade na produção de alimentos, pois permite avaliação e 
intervenção imediata de riscos de contaminação, além de otimizar a rotina do 
profissional nutricionista. 
 
Palavras-Chave: Segurança Alimentar; Temperatura; Alimentos. 
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PLANILHAS AUTOMATIZADAS PARA O ATENDIMENTO 
NUTRICIONAL 

 
Kevin Fortes de Oliveira; Glaucia Barrizzelli Murino. 

 
E-mail: kevin.fortes@hotmail.com 

 
Introdução: Os aperfeiçoamentos gerados pela informatização podem garantir que 
os profissionais de saúde sejam capazes de tomar decisões fundadas e precisas 
quanto ao paciente. As contribuições da informatização para a gestão de indicadores 
estão relacionadas à coleta, armazenamento, recuperação e análise crítica de dados. 
Objetivo: Criar uma planilha para facilitar e aperfeiçoar o atendimento nutricional 
ambulatorial. Método: Criação de planilhas automatizadas no software Microsoft 
Excel 2016. Foram divididas em cinco partes: Dados do antropométricos, Gráficos, 
Necessidade Energética, Distribuição e Classificação Econômica. Resultados: Na 
aba de medidas antropométricas, adicionamos as informações do paciente quanto a 
idade, gênero, altura, peso, circunferência abdominal. Automaticamente é gerado o 
valor do IMC e sua classificação. Além de gerar a classificação da circunferência 
abdominal. Na aba de gráficos, são gerados gráficos automatizados das evoluções de 
cada consulta do paciente. Na aba de necessidade energética, ao colocarmos o nível 
de atividade física, é gerada automaticamente a necessidade do paciente e peso ideal. 
Na aba distribuição, o nutricionista pode fazer as adequações de proteínas, 
carboidratos e lipídios, gerando automaticamente a quantidade de kcal e gramas 
destes macros nutrientes. Por fim, na aba de classificação econômica, ao preencher 
o questionário sócio econômico a planilha fornece a classificação econômica do 
paciente. Conclusão: A planilha aprimorou e aperfeiçoou o atendimento nutricional. 
 
Palavras-Chave: Informatização; Atendimento Nutricional; Nutrição Ambulatorial. 
 
 
 

PROJETO EDUCATIVO DE NUTRIÇÃO JUNTO A PRATICANTES DE 
ATIVIDADE FÍSICA  

  
Andreza Chagas de Lima; Gislayne Santos de Oliveira; Stefany Pereira 

Martins; Thalita do Nascimento Souza Silva; Sabrina Daniela Lopes 
Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 
E-mail: andreza_cl@hotmail.com 

  
Introdução: A nutrição balanceada é essencial para o período de treinamento, pois 
tem como objetivo manter o peso corporal, repor estoques de glicogênio e fornecer 
proteína para reparação tecidual. O tipo de alimentação de praticantes de atividade 
física determina a manutenção da saúde desses indivíduos. Objetivos: Verificar os 
hábitos alimentares e o consumo de água de praticantes de atividade física de um 
Centro Esportivo e desenvolver uma ação educativa com foco na ingestão de água e 
de alimentação pré-treino. Método: O projeto foi desenvolvido em duas etapas. A 
primeira etapa consistiu na avaliação do estado nutricional de 30 praticantes de 
atividade física, por meio do índice de massa corporal (IMC) e dos hábitos alimentares 
por meio de um instrumento com 13 questões baseadas no questionário “Como vai 
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sua alimentação?” do Ministério da Saúde. A segunda etapa consistiu em uma ação 
educativa com orientações sobre a importância do consumo de água e alimentação 
pré-atividade; degustação de uma vitamina e entrega de garrafas de água. 
Resultados: Dos indivíduos avaliados: 3% estavam obesos, 43% com sobrepeso, 
34% eutróficos e 20% com baixo do peso. Cerca de 63,3% dos participantes relataram 
possuir pelo menos uma patologia, sendo diabetes e hipertensão arterial, as mais 
citadas. Na avaliação dos hábitos alimentares, o consumo de frutas, legumes, 
verduras, carnes, frituras, gorduras, doces, sal e água, em sua maioria, mostrou-se 
adequado. No entanto, durante a prática de atividade física, as praticantes não 
ingeriam água e quase a metade não ingeria nenhum alimento antes do treino, outros 
tomavam apenas o café preto. Conclusão: Há uma alta prevalência de excesso de 
peso e de doenças crônicas neste grupo. Os dados alimentares coletados pelo 
questionário e os observados foram distintos. A ação educativa foi bem recebida pelos 
participantes que interagiram com a proposta efetuada.  
  

Palavras-Chave: Alimentação Pré-Treino; Atividade Física; Hidratação. 
 
 
 

QUALIDADE DA DIETA, ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS, DE 
TRABALHO E DE SAÚDE DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO 

DE UMA REDE PRIVADA DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 

Gislene Kauffman Furgêncio; Natália Miranda da Silva; Nyvian 
Alexandre Kutz; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira 

Salgueiro; Leslie Andrews Portes. 
 

E-mail: gika.furgencio@hotmail.com 

 

Introdução: Os professores que possuem a saúde comprometida podem ter sua 
capacidade de trabalho limitado, afetando sua produtividade no serviço. Objetivo: 
Avaliar a qualidade da dieta de professores e associá-la aos aspectos 
sociodemográficos, de trabalho e de saúde. Método: Estudo transversal com 
professores de escolas de uma rede privada de ensino na Zona Sul de São Paulo. 
Foram usados dois questionários autoaplicáveis para avaliar as características 
sociodemográficas, qualidade de vida e consumo alimentar. Os pesquisadores 
aferiram as medidas antropométricas. Os dados foram analisados pelo GraphPad 
Prism versão 6.0 e SPSS versão 22.0 e o nível de significância foi de 5%. Os 
professores com escores iguais ou inferiores 39,0 pontos no questionário sobre 
consumo alimentar compuseram o grupo 1 (G1), considerados com escore de 
alimentação inadequado e aqueles com mais de 39,0 como grupo 2 (G2), 
considerados com escore de alimentação adequado. Resultados: Foram estudados 
114 professores, na maioria do sexo feminino, casados e mais da metade 
apresentavam excesso de peso. Na comparação entre os grupos, o G2 tinha maior e 
significante prevalência nas questões relacionadas ao consumo de alimentos 
saudáveis e prática de atividade física e baixa e significante prevalência no consumo 
dos alimentos menos saudáveis. Essas distinções entre os grupos não foram 
acompanhadas por diferenças na idade, medidas antropométricas, classe 
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socioeconômica, tempo de docência, carga horária semanal e número de turnos. Os 
diferentes escores de alimentação distinguiram nos quatro domínios da qualidade de 
vida e no escore geral. O G2 realizava mais refeições diárias e tinha maior prevalência 
de tomar o desjejum que o G1. Conclusão: A qualidade da dieta dos professores 
avaliados foi considerada regular. Os indivíduos com maior escores de alimentação 
apresentaram maiores pontuações nos quatro domínios da qualidade de vida, 
sugerindo associação entre a qualidade da dieta e a qualidade de vida desses 
professores.  
 

Palavras-Chave: Professores; Qualidade de Vida; Dieta; Educação Básica. 
 
 

 

RELAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PAIS E FILHOS DE 
CRECHES DE CARAPICUÍBA – SP  

 
 
 

Nailton Isbaltar Alves; Aline de Araújo Pereira; Dayse Evellin Santiago 
Campos; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 

 

E-mail: nailtonisbaltaralves@hotmail.com   

 

Introdução: Os hábitos alimentares são iniciados na infância e em casa, onde os pais 
são os responsáveis pela alimentação da criança, antes mesmo da escola. Objetivo: 
Associar o estado nutricional de crianças que frequentam três creches no município 
de Carapicuíba com o estado nutricional, consumo alimentar, classe econômica e a 
escolaridade dos pais. Método: Estudo transversal, descritivo. Foram coletados 
dados antropométricos dos pais e das crianças das três creches, além de dados 
sociodemográficos e do consumo alimentar. Todas as análises foram realizadas por 
meio do pacote estatístico SPSS 22 e pelo GraphPad Prism versão 6.0 e considerados 
diferentes os resultados quando p < 0,05. Resultados: O presente estudo mostrou 
elevadas prevalências de excesso de peso em crianças menores de cinco anos e 
sobre o estado nutricional dos pais, observou-se que os pais eram mais velhos e mais 
pesados que as mães e não apresentaram diferenças no Índice de Massa Corporal e 
na adiposidade abdominal avaliada pela circunferência da cintura entre eles, mas com 
altas prevalências de excesso de peso e risco para doença metabólica, de acordo com 
esses dois indicadores. Foi verificada correlação inversa e significante do Índice de 
Massa Corporal das crianças com o consumo alimentar dos pais de alguns alimentos, 
como legumes e verduras, cereais, raízes e tubérculos e leite e derivados e correlação 
positiva e significante com o consumo de doces, bolos, biscoitos recheados, 
refrigerantes e sucos industrializados. Conclusão: O estado nutricional das crianças 
associou-se significativamente com questões do consumo alimentar dos pais, mas 
não teve relação com os dados antropométricos, a escolaridade e a classe econômica 
dos mesmos. A proporção de excesso de peso das crianças e dos pais está elevada 
apontando para a necessidade de políticas públicas voltadas à promoção da saúde 
desta população.  
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Palavras-chave: Crianças; Educação; Hábitos Alimentares; Estado Nutricional. 
 
 
 

RESTO-INGESTÃO E INTERVENÇÃO NUTRICIONAL NA MERENDA 
ESCOLAR DE UMA CRECHE PÚBLICA NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE SÃO PAULO  
  

Dayse Evellin Santiago Campos; Fabiano Fagundes Tomkio; Evellin 
Damerie Venâncio Müller Malta. 

 
E-mail: daysesantiago@outlook.com 

  
Introdução: A utilização de índices como o de resto-ingestão na merenda escolar 
serve para conhecer o desperdício de alimentos, além de permitir avaliar a adequação 
da quantidade preparada em relação às necessidades, à porção distribuída e à 
aceitação do cardápio. Os professores, muitas vezes responsáveis pelo 
porcionamento de refeições dos alunos, são atores fundamentais na promoção de 
hábitos alimentares saudáveis. Objetivo: Avaliar o desperdício de alimentos da 
merenda escolar em uma creche pública na região metropolitana de São Paulo por 
meio do percentual de resto ingestão e promover intervenção nutricional para 
incentivo ao consumo de legumes e verduras. Método: Na creche estudada eram 
servidas, em média, 200 refeições diárias para crianças com idade entre 1 a 3 anos. 
Para avaliar o desperdício, foram feitas pesagem das preparações prontas, porções 
distribuídas, sobras e restos de cada refeição, em seguida, realizados os cálculos. A 
intervenção nutricional foi realizada com professores e alunos através de 
apresentação lúdica com fantoches, afim de incentivar a redução do desperdício e o 
consumo de verduras e legumes. Resultados: A média do consumo per capita foi de 
135,6 gramas (±26,3g). O desperdício de alimentos apresentou variação de acordo 
com as preparações. A refeição com macarrão à bolonhesa, salada de alface e tomate 
apresentou desperdício de 6,7%, enquanto o desperdício da refeição com arroz, 
feijão, frango e abóbora foi de 17,5%. Observou-se que as refeições que incluíam 
legumes apresentaram maiores índices de rejeição (12 a 18%). Dentre os fatores 
associados ao desperdício, destaca-se o porcionamento feito pelos professores que 
não ofereciam o legume aos alunos por acreditar que o mesmo não seria aceito. 
Conclusão: O hábito de consumir verduras e legumes deve ser incentivado na 
merenda escolar através de atividades lúdicas entre professores e alunos, 
favorecendo a redução de desperdício de alimentos e promoção de hábitos saudáveis.  
  
Palavras-Chave: Desperdício; Educação; Pré-Escolares. 
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VERIFICAR A SATISFAÇÃO E O CONHECIMENTO SOBRE A 
REMUNERAÇÃO SALARIAL DO NUTRICIONISTA, DOS ALUNOS DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO DE UM CENTRO 
UNIVERSITÁRIO NA ZONA SUL DE SÃO PAULO  

  
Derivania de Jesus Santos; Wanderson Felipe Santos Costa; Fabio 

Martinez Dias; Ulisses Bruno Saporito Furtado; Edilene Ferreira Silva; 
Liliane Frades; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
E-mail: derys_motive@hotmail.com 

 
Introdução: Nas últimas décadas, observa-se no Brasil um grande aumento no 
número de cursos de graduação em nutrição que, anualmente, lançam no mercado 
de trabalho cerca de 15 mil profissionais. O piso salarial está relacionado à distribuição 
geográfica e as áreas diversificadas da profissão, no ano 2015 e 2016 o valor é 
referente ao piso de R$ 2.383,00 reais à R$ 2.500,00 reais. Objetivos: verificar a 
satisfação e o conhecimento sobre a remuneração salarial do nutricionista, dos alunos 
do curso de graduação em nutrição e ampliar os conhecimentos estabelecendo 
relação entre a teoria e a prática como futuros profissionais de nutrição. Método: A 
abordagem da pesquisa foi quali-quantitativa, participaram 15 alunos do curso de 
nutrição de um centro universitário localizado na zona sul de São Paulo. O instrumento 
utilizado foi um questionário com 4 questões fechadas e 1 aberta. Todos os 
entrevistados 100% (15), não escolheram o curso de nutrição pela remuneração 
salarial. Resultados: sobre as expectativas do salário do nutricionista, apenas 40% 
(6) afirmaram ser positiva e 60% (9) negativa. Sendo que 13% (2) conhecem o piso 
salarial do nutricionista, desconhecido pela grande maioria com 87% (13). E 93% (14) 
não estão satisfeitos com o piso salarial, apenas 7% (1). Em relação a opinião da 
satisfação com o piso salarial do nutricionista. Os entrevistados mencionaram que há 
uma desvalorização do profissional 27%, (4), além da carga horária alta 27%, (4). 33% 
(5) citaram que o salário não condiz com a profissão e 13% (2) comentaram que 
deveria ter um padrão nacional. Conclusão: constata-se o aumento no número de 
cursos de graduação em nutrição no Brasil nos últimos anos, e ter ampliado o campo 
de atuação do profissional nutricionista. A grande maioria dos entrevistados não 
conhecem o piso salarial e estão insatisfeitos com o mesmo.   
 
Palavras-Chave: Conhecimento; Satisfação Salarial; Alunos; Nutrição. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA VIDA ESCOLAR 
DE SEUS FILHOS  

 
Marília Santos De Jesus; Haller Elinar Stach Schünemann. 

 
E-mail: marilia09santos@gmail.com 

 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo pesquisa a participação a interação 
entre a família e a escola. Tem por finalidade mostra a parceria entre a escola e a 
família, compreender a importância entre o relacionamento entre os pais e 
profissionais da educação, destacando as contribuições dessa parceria na vida escola 
de cada aluno. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para 
melhor desempenho acadêmico, pois proporcionar uma aprendizagem significativa 
quanto em seus aspectos sociais, culturais e morais para formação de personalidade. 
O estudo buscar saber qual importância dessa relação e suas contribuições para o 
desenvolvimento da criança. Método: Por meios objetivos específicos busca-se 
identificar o posicionamento dos pais em relação à escola e aos processos de 
aprendizagem dos filhos. Proporcionar uma aprendizagem significativa valorizando os 
alunos em todos seus aspectos sociais, culturais e morais na construção de seu 
próprio conhecimento. Propor soluções entre relação pais e filhos, em um contexto 
escolar, onde de maneira positiva possam chega uma conclusão. Sendo assim, 
conclui-se que é crucial a participação dos pais na vida escolar dos filhos para que ele 
possa se desenvolver no âmbito escolar. Resutadados: Neste sentido este trabalho 
também se baseia numa pesquisa de campo, questionário quantitativo composto por 
questões sobre a participação dos pais ou responsáveis na educação de seus filhos. 
Conclusão: Através dos resultados, conclui se que a aproximação da família é 
essencial para o educando ter um bom desempenho escolar e ajuda a solucionar 
possíveis problemas.  
  
Palavras-Chave: Escola; Família; Interação. 
 
 
 

A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA E O FRACASSO ESCOLAR  
 

  
 

Adllay Aline Pereira Costa; Haller Elinar Stach Schunemann. 
 

E-mail: adllay_aline@hotmail.com 
 
Introdução: A relação da família com a escola é marcada por várias tensões. Uma 
área de possíveis conflitos é o fracasso escolar. Objetivo: Identificar as situações em 
que os pais consideram a escola responsável pelo fracasso escolar da criança, e 
verificar se dentro desse contexto de aprendizagem os pais sabem reconhecer o seu 
papel, quanto ao desenvolvimento e aprendizagem da criança. Método: O estudo foi 
realizado na região sul de São Paulo, a amostra foi composta por 100 pais (75 mães 
e 25 pais) de três escolas, sendo que duas são municipais e a outra estadual. O 
instrumento para a coleta de dados foi um questionário semiestruturado, elaborado 
pelos pesquisadores, tendo 21 questões, que foram divididas entre características da 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 155 

amostra (8) e afirmativas sobre o fracasso escolar (13). A coleta de dados ocorreu 
durante a reunião de pais. Resultados: Pode-se notar que as famílias pesquisadas 
têm disponibilidade para criar um bom relacionamento com a escola, onde ao decorrer 
da pesquisa mostraram entender o seu papel e o da escola na formação das crianças, 
não optando pela culpabilização e sim pela responsabilidade compartilhada. Desta 
forma, essas famílias demonstraram, que desejam principalmente que a escola seja 
mais cumplice em questões como: comunicação sobre o mal desempenho da criança, 
frequência das crianças na escola, e esperam também que o professor seja capaz de 
inovar nos seus conhecimentos. Conclusão: Ao final da pesquisa observou-se que 
as percepções dos pais a respeito do fracasso escolar sobre a responsabilização do 
professor ou da escola são baixas, pois a ideia de que a reprovação é problema do 
professor gerou pouca concordância, onde grande parte dos pais discordaram que a 
reprovação é por falha da escola, transparecendo que os pais entendem que a 
aprendizagem é um trabalho conjunto da escola com a família. 
 
Palavras-Chave: Relacionamento Família-Escola; Fracasso Escolar, Aprendizagem. 
 
 
 

AUTONOMIA MORAL: ESTRATÉGIAS DE PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

  
Camila Vieira de Toledo; Michelle Sousa Morais; Raimunda Dourado 

Soares; Haller Elinar Stach Schunemann. 
 

E-mail: camila_vieira_toledo@hotmail.com 
 
Introdução: A autonomia é uma meta importante na educação moral. Ela pode ser 
entendida como um processo constituído por meio das relações interativas, mediante 
um trabalho de reflexão e ação a partir das experiências vivenciadas pela criança no 
seu cotidiano, e partindo do estímulo e orientação dada pelo docente na 
responsabilização dos seus atos, o desenvolvimento moral é resultante de um 
processo contínuo que acontece por meio das relações estabelecidas entre os 
indivíduos e a escola tem um papel fundamental de oportunizar a construção da 
autonomia à criança. Objetivo: O objetivo foi verificar se os professores da educação 
infantil utilizam estratégias para o desenvolvimento da autonomia moral da criança. 
Método: A coleta de dados foi feita mediante a observação de nove professores de 
educação infantil de três escolas públicas da rede municipal. As observações foram 
registradas em caderno de campos com as interações entre professor e aluno. 
Resultados: Os resultados demonstraram que atitudes e as práticas pedagógicas 
utilizadas pelas professoras não promove o desenvolvimento da autonomia moral, 
sendo baseada em todos os casos observada na busca do controle mediante uso de 
ameaças ou privação de atividades lúdicas ou prazerosas para os alunos. O ambiente 
sócio moral das salas de aulas demonstrou-se controlador, onde as professoras 
exercem poder sobre as crianças, tudo deve ser feito conforme o comando e as 
normas da professora.  
Palavras-Chave: Autonomia; Moralidade; Professores; Educação Infantil. 
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CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO QUE 
SUSTENTAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES 

ALFABETIZADORES 
 

Marilda Lucena Procópio; Dayse Karoline Sousa Silva de Carvalho. 
 

E-mail: nidaprocopio@hotmail.com 
 
Introdução: Esse estudo buscou realizar uma pesquisa de campo com a finalidade 
de compreender como se dá a prática de alfabetizar e letrar e em que medida estão 
relacionadas. Perguntamos: o professor, em sua prática pedagógica, articula 
alfabetização e letramento? Objetivo: O objetivo desta pesquisa é identificar as 
concepções de Alfabetização e Letramento que sustentam as práticas de quatro 
professoras do Ensino Fundamental I de uma escola da rede municipal de educação 
da zona sul de São Paulo. As professoras atuam em turmas de 1° e 2° anos. Método: 
Metodologicamente, adotamos uma abordagem de pesquisa qualitativa, de cunho 
teórico (bibliográfico) e exploratório com procedimentos de construção de dados. 
Dialogando com autores e documentos públicos como a Base Nacional Comum 
Curricular foi possível refletir sobre as relações entre alfabetização, letramento e a 
atuação do professor alfabetizador. Como procedimentos de construção dos dados, 
observamos as aulas e práticas pedagógicas das professoras e realizamos entrevista 
semiestruturada (individual), composta por 10 questões. Resultado: A análise dos 
dados foi realizada com base nos depoimentos das professoras (transcrições dos 
áudios da entrevista) e nas observações realizadas em sala de aula, à luz da literatura 
da área. Possibilitaram conhecer como as professoras compreendem os processos 
de alfabetização e letramento e como manifestam tal compreensão em sua prática 
pedagógica. Conclusão: O percurso da pesquisa permitiu que fossem construídas 
necessidades de formação e a construção de conhecimentos dos professores em 
relação à alfabetização na perspectiva do letramento. O resultado evidenciou que os 
professores não articulam alfabetização e letramento em suas práticas pedagógicas, 
por considerar que os dois processos devem ser trabalhados separadamente. 
 
Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Concepção; Professores 
Alfabetizadores. 
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CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DO 
ALUNO NAS SÉRIES INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
Aldecy Reis da Silva; Edileuza Américo Araújo; Valdete Januária Alves; 

José Nilton de Lima. 
 

E-mail: decyreis.fidelis@hotmail.com 
 
Introdução: Para um melhor entendimento da criança no que diz respeito ao seu 
processo de aprendizagem, é preciso entendê-la em suas diversas fases de 
desenvolvimento. Nessa perspectiva, distingue-se a importância de considerarmos o 
processo de desenvolvimento do aluno em cada etapa do ensino, requisito elementar 
para a compreensão do progresso do pensamento religioso. Objetivo: Esse trabalho 
se propôs a pesquisar se a disciplina de Ensino Religioso tem contribuído para a 
formação integral dos alunos das séries iniciais da Educação Básica. Método: O 
marco teórico fundamentou-se nos estudos do desenvolvimento psicossocial, de Erik 
Erikson, e nos estudos do desenvolvimento religioso, de James William Fowler. Esses 
pesquisadores ofereceram significativas contribuições para essa compreensão. 
Resultados: O primeiro analisou os estágios de desenvolvimento cognitivo da 
criança, enfatizando a relevância do amor nessa relação. Enquanto que o segundo 
estudou o desenvolvimento humano vinculado ao desenvolvimento religioso, 
elaborando uma classificação dos estágios da aquisição da fé pelos quais o ser 
humano transita em seu percurso de crescimento. Verificou-se que outros estudiosos 
do assunto, salvo exceções, têm concluído que o Ensino Religioso se faz necessário, 
tanto do ponto de vista espiritual, como do cognitivo, afetivo, social e moral, para que 
uma criança se desenvolva integralmente. Conclusão: De acordo com apontamentos 
extraídos dos trabalhos desses pesquisadores, palavras como paz, ética, respeito à 
diferença, acolhimento, o trabalho com valores e a cidadania são muito frequentes e 
estão vinculadas às contribuições propiciadas por essa disciplina.  
 
Palavras-Chave: Contribuição; Ensino Religioso; Religiosidade; Formação. 
 
 
 

DIFICULDADES DE LEITURA: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DE 
ESCOLARES DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Bruna Patrícia Kerpen; Daniela Fernandes Macedo; Vivian Medeiros 

Bonfim; David Mesquita da Costa. 
 

E-mail: patykerpen@hotmail.com 

 

Introdução: Realizou-se um estudo sobre as competências leitoras: consciência 
fonológica, fluência de leitura e compreensão de texto, que são consideradas 
capacidades essenciais para um bom leitor. Objetivos: Verificar em qual ou quais 
destas três habilidades se encontrava/encontravam as maiores deficiências de uma 
turma de escolares que cursavam o terceiro ano do Ensino Fundamental de uma 
escola municipal da Zona Sul da cidade de São Paulo. Método: Foi realizada pesquisa 
de cunho retrospectivo que se baseou em um levantamento de dados já realizado 
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anteriormente em uma população escolhida por conveniência. Os dados foram 
coletados a partir de um teste diagnóstico de leitura (TALE) Teste de Aptidão de 
Leitura e Escrita, que determina os níveis gerais e as características específicas da 
leitura e escrita nas três habilidades já mencionadas. Resultados: A partir dos 
resultados, identificou-se que as maiores dificuldades dos alunos se concentraram na 
habilidade fluência de leitura. Conclusão: Na formação inicial e continuada dos 
docentes, é dada pouca ênfase no estudo da fluência de leitura, a maior parte dos 
cursos prioriza apenas consciência fonológica e compreensão textual. Considerar a 
fluência de leitura como um fator importante para a compreensão textual, auxiliará o 
trabalho do professor na formação de futuros leitores. 
 
Palavras-Chave: Habilidades de leitura; Defasagem Leitora; Compreensão Textual. 
 
 
 

FORMAÇÃO DE CONCEITOS SOBRE A EDUCAÇÃO MORAL E 
JUSTIÇA NO AMBIENTE ESCOLAR 

 
Ana Carolina de Almeida Rosa; Bianca Tainara de Mello; Haller Elinar 

Stach Schunemann. 
 

E-mail: anakarolinna.rosa@hotmail.com 

 

Introdução: A educação moral e justiça, é um tema importante, diretamente ligado 
com a prática docente. Esta pode acontecer em diferentes contextos sociais, mas 
principalmente com os seus iguais. Objetivos: O objetivo deste estudo foi investigar 
o que professores pensam a respeito do que seria justiça, relacionando qual a 
importância desses conceitos na educação moral. Como aprenderam aqueles que 
ensinam, e como ensinam aqueles que aprenderam o valor moral da justiça. Método: 
Foram entrevistados cem professores da educação infantil, ao ensino médio de três 
diferentes escolas particulares confessionais, buscando identificar os conceitos já 
formados dos educadores atuantes na sala de aula, de como julgam que ensinam 
esse valor em suas práticas pedagógicas durante o ano letivo. O instrumento utilizado 
foi um questionário construído conforme a escola de Likert. Resultados: Os 
resultados demonstraram que a maioria dos professores aprendeu por meio de ações 
impositivas. A forma pela qual elas julgam que ensinam esse valor manifesta-se em 
exemplos e diálogos, mas na prática a imposição ainda está presente. Conclusão: 
Todos os professores, concordam com a importância de se ensinar moral para as 
crianças e adolescentes de maneira prática e vivencial principalmente no ambiente 
escolar, mas no contexto do dia-a-dia vemos que os docentes estão pensando em 
fazer de maneira não imposta, utilizando-se da discussão em grupo, mas acabam 
impondo os conceitos de justiça e moral. Os dados obtidos podem contribuir para a 
intervenção na prática pedagógica de tais profissionais e para o aprimoramento de 
sua formação, possibilitando a ruptura do círculo vicioso de aprender e ensinar por 
meio da imposição. 
 
Palavras-Chave: Educação Moral; Justiça; Aprender Sobre Justiça. 
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O PERFIL DO GESTOR DA ESCOLA PÚBLICA 
 

Mariane Lacerda; Elize Keller-Franco. 
 

E-mail: ane.flacerda@gmail.com   
 
Introdução: Na atualidade, vem ganhando significado e visibilidade a 
problematização em torno do gestor escolar pela importância da função para a 
organização escolar e para a qualidade dos processos formativos que ali se 
desenvolvem. Objetivos: Analisar quem são e o que fazem os diretores escolares e 
identificar os problemas que mais enfrentam em sua gestão. Método: Trata-se de um 
estudo exploratório realizado com diretores de escolas municipais de um distrito da 
cidade de São Paulo. Como instrumento utilizou-se um questionário fechado adaptado 
de um instrumento já aplicado em uma pesquisa de âmbito nacional. Para a escolha 
dos entrevistados utilizou-se o critério de acessibilidade. A Análise dos dados foi 
trabalhada mediante um processo estatístico descritivo. Resultados: A investigação 
trouxe indicadores importantes para conhecer melhor a ação gestora desenvolvida 
nas escolas, tais como: a prevalência do sexo feminino na gestão da escola pública, 
predomínio de gestores iniciantes, priorização nas ações cotidianas do cuidado com 
a merenda e com o mobiliário escolar. Traz referência à falta de participação dos pais 
e à falta de professores para exercer à docência como os principais problemas 
enfrentados. Mostra-se positivo a formação dos gestores em que mais da metade 
possui pós-graduação e o fato de contemplarem em sua atuação atividades de apoio 
para os alunos e encontros com professores e funcionários. Conclusão: Os dados 
trazem subsídios para a compreensão da gestão em nível local e levantam questões 
que merecem ser alvo de novos estudos.    
  
Palavras-Chave: Gestão Escolar; Perfil de Gestores; Escolas Públicas Municipais.   
 
 
 

O QUE PENSAM OS PROFESSORES DE UMA ESCOLA 
PARTICULAR PAULISTA SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS NO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Daiane Santos Mendes Pereira; Alessandra de Oliveira Capuchinho 
Gomes. 

 
E-mail: daianemendes14@hotmail.com 

 
Introdução: A tecnologia é vista como ferramenta indispensável para a promoção de 
uma educação de qualidade que realmente desenvolvem as diversas potencialidades 
dos alunos, sua criticidade, tornando-os sujeitos mais participativos e autônomos da 
sua aprendizagem. O presente artigo tem como objetivo demonstrar como professores 
do ensino fundamental usam e veem estas tecnologias no ambiente escolar. Método: 
A metodologia do trabalho consistiu em, além de pesquisa bibliográfica, a aplicação 
de um questionário com dezessete questões fechadas, cujas alternativas de respostas 
foram feitas na forma de escala tipo Likert, para professores do ensino fundamental I 
e II, de uma escola particular da cidade de São Paulo. Resultados: Os principais 
resultados/discussão obtidos demonstram que os professores já utilizam diversas 
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ferramentas tecnológicas em suas atividades cotidianas, reconhecendo sua 
importância em sala de aula, como importante recurso de aprendizagem. Os 
professores confirmaram que as tecnologias vêm ganhando cada vez mais espaço 
nas escolas do ensino fundamental I e II, tanto entre alunos, como entre professores. 
Além disso, a tecnologia pode contribuir para a melhoria do processo ensino-
aprendizagem. Conclusão: concluiu-se que, é necessário que os professores sejam 
permanentemente capacitados, especialmente na formação em serviço. Assim, 
podemos dizer que, para que as tecnologias sejam uma ferramenta eficiente, não 
basta apenas que as escolas tenham equipamentos disponíveis, a formação docente 
para seu uso é primordial, pois permite que os educadores estejam preparados para 
interagir com as novas tecnologias no ambiente de trabalho. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia; Sala de Aula; Ensino Fundamental I e II; Professor.   
 
 
 

PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES EM RELAÇÃO À ESTRUTURA 
FAMILIAR E AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

 
Tatiane Roris Soares; Costa Tomaz Da Silva; Haller Elinar Stach 

Schunemann. 
 

E-mail: tatiroris@gmail.com Bruna 
 
Introdução: Os professores ainda idealizam um padrão de família, composto por pai, 
mãe e filhos. Quando as famílias não estão dentro do padrão esperado, são 
consideradas como famílias desestruturadas, tendo em vista uma conotação negativa 
para fazer referência àqueles grupos que não correspondem ao modelo tradicional de 
família e que são desvalorizados pelo contexto educativo. Isto nos leva a pensar que 
as perspectivas dos professores em relação às famílias das camadas populares estão 
aparentemente inapropriadas para compreender como ocorre o desempenho escolar 
dos filhos. Objetivo: O presente artigo buscou compreender a importância da relação 
família-escola, focalizando especialmente na percepção dos professores em relação 
às famílias de camadas populares e as dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
Método: Esta pesquisa teve caráter qualitativo e como instrumento de coleta de dados 
associação do perfil de cinco famílias e cinco crianças, com intuito de verificar as 
associações feitas pelos professores e as justificativas feitas para as associações. 
Participaram da pesquisa vinte professores das séries iniciais. Resultados: Os 
resultados apresentados nos permitiram fazer uma reflexão sobre como está sendo 
construída a visão dos professores em relação ao perfil familiar e as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. Os dados obtidos evidenciam certa continuidade entre a 
culpabilização e os diferentes perfis familiares. Conclusão: Concluímos que existe 
importante diferença nos indicadores, perpetuando à culpabilização a família de forma 
difusa, sendo explicado pelo comportamento da criança. Desta forma, está claro que 
realmente os professores têm certeza de que a família explica o comportamento da 
criança na escola, ou seja, eles atribuem determinados comportamentos vinculando-
se pontos específicos às dificuldades de aprendizagem e a família.  
  
Palavras-Chave: Relação Família-Escola; Culpabilização; Dificuldade de 
Aprendizagem. 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PAIS DE ALUNOS DE UMA 
ESCOLA PÚBLICA PAULISTA SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 
Fabiola Santos Silva; Roberto Carlos Sonego. 

 
E-mail: fabiola.santos.silva@hotmail.com 

 
Introdução: A participação da família na escola sempre gerou muita discussão entre 
os envolvidos na área educacional, neste contexto surgiu a determinação da prática 
da Gestão Democrática na educação nacional. Porém, existem dúvidas sobre sua 
implementação na sua prática no cotidiano da escola. Muitos entendem que a escola 
é a única responsável pelas ações a serem desenvolvidas, enquanto que outros 
entendem sobre a necessidade de maior envolvimento dos pais nas decisões e 
atividades escolares. Objetivo: Este artigo tem por objetivo identificar as 
representações sociais dos pais de uma escola pública sobre Gestão Democrática, 
permitindo inferir o grau de envolvimento entre família e a escola.  A fundamentação 
teórica utilizada na pesquisa está baseada na Teoria das Representações Sociais de 
Serge Moscovici e a análise mais aprofundada sobre o conceito de Gestão 
Democrática em consonância com a Constituição Federal de 1988. Método: Foram 
analisadas as representações sociais dos pais de uma escola pública, por meio de um 
questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas, visando caracterizar 
o grupo pesquisado e captar as representações apresentadas pelos pais sobre a 
Gestão Democrática. Resultados: Os resultados evidenciam o desconhecimento do 
conceito de Gestão Democrática por 60% dos pais e os que revelam conhecer algo, 
revelam a participação dos pais como a prática deste conceito na escola. Conclusão: 
É possível inferir que os pais desconhecem o conceito e assim, não exercem maior 
participação na rotina e na dinâmica escolar. Tal situação permite refletir a 
necessidade de maior informação e sucessivo estímulo para a sua compreensão 
visando construir uma Gestão Democrática que possa contribuir para uma melhor 
prática educacional proporcionando uma educação para todos.   
 
Palavras-Chave: Gestão Democrática; Representações Sociais; Educação. 
 
 
 

SERÁ QUE A REPROVAÇÃO AINDA É UM MOMENTO DE TENSÃO 
NA RELAÇÃO COM A FAMÍLIA MESMO DIANTE DA DIMINUIÇÃO 

DESSE PROCESSO?  
 

Maiara Barreto; Mariana de Jesus; Tatiany Manfrin; Haller Elinar Stach 
Schunemann. 

 
E-mail: maiarabarretto@hotmail.com 

 
Introdução: A relação família e escola apresenta diversos aspectos a serem 
investigados, devido à intensidade da interação e a complementariedade de uma com 
a outra. Uma dimensão é o problema ocasionado pela reprovação dos alunos. 
Objetivos: Diante das possíveis reações e tensos trazidas pela reprovação, o objetivo 
da pesquisa foi analisar a opinião de professores a respeito da reação da família diante 
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da reprovação escolar e o impacto na sua compreensão. Método: A coleta de dados 
foi feita com 80 professores, em duas escolas públicas e duas escolas privadas, 
utilizando-se um questionário elaborado pelas pesquisadoras com 12 afirmativas para 
indicar a concordância. As escolas estão localizadas na Zona Sul da cidade de São 
Paulo. Os participantes foram solicitados a avaliar questões sobre o processo da 
reprovação escolar e progressão continuada. Resultados: A maior parte dos 
professores afirmam que reprovar seus alunos gera um grande desconforto, tanto 
para eles, quanto comunicar a família sobre essa reprovação. Não por medo de uma 
retaliação da família, mas por ser um momento de noticia desagradável e que, 
independente do conhecimento dos pais, terá que ser mantida. Conclusão: Muitos 
também acreditam ser uma medida auxiliadora no cotidiano, podendo melhorar o 
ensino. Não foram identificados receio do professor de retaliação familiar.  
 
Palavras-Chave: Ciclo; Reprovação Escolar; Progressão Continuada. 
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A IMPORTÂNCIA DO PSICÓLOGO FRENTE AO CENÁRIO ESCOLAR 
NA VIVÊNCIA DO BULLYING – RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Darlan Pires da Silva Santos; Marine do Nascimento Silvestre; Polyana 
de Castro Oliveira; Tainá Cruz Pinho; Dra. Suely Maria Santos da Silva 

Franca. 
 

E-mail: darlanpires@outlook.com 
 
Introdução: O Bullying é um ato de violência física e/ou psicológica, de forma 
intencional e continuada que permeia o mundo de crianças, adolescentes ou jovens 
dentro do ambiente escolar. Objetivos: O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar as informações coletadas através de um projeto interventivo como 
atividade proposta na disciplina do Estágio Básico VI do curso de Psicologia no EMEF 
Iracema Marques, localizada na região de periferia do Capão Redondo, com duas 
turmas do 7º ano, com adolescentes entre 12 e 14 anos. Método: Como metodologia 
adotada foi trabalhado o assunto Bullying escolar como uma necessidade vigente da 
instituição. Resultados: foi perceptível que a maneira como os adolescentes se 
tratam é hostil e rude, isso foi evidenciado no decorrer das atividades propostas que 
uma parte considerável dos alunos já sofreu bullying e que este é realizado pelos 
próprios colegas. No que tange ao tipo de bullying mais sofrido, foi noticiado que o 
tipo mais comum é por apelidos e risos. No que concerne à busca por ajuda em 
situações como essa, foi relatado que professores, ou gestores escolares e pais não 
são fonte de apoio nesses casos, e que os adolescentes quando buscam por formas 
de solucionar esses problemas optam por descontar nos próprios colegas, ou não 
buscar por ajuda de maneira alguma. Conclusão: O psicólogo pode desenvolver um 
trabalho de suma importância frente ao bullying, isso envolve inicialmente, 
conhecimento da realidade da instituição. Assim, a importância do psicólogo no âmbito 
escolar é de promover um suporte aos indivíduos inseridos na escola, para que 
construa um ambiente escolar, que ensine a todos que somos constituídos de 
diferenças e, contudo, possuímos os mesmos direitos. Somente quando enfrentamos 
a discriminação, o preconceito e intolerância, ensinando empatia, respeito, 
habilidades sociais, poderá ser possível mudar esse cenário. 
 
Palavras-Chave: Bullying; Escola; Psicólogo; Adolescentes. 
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ANÁLISE DO PERFIL DOS REFUGIADOS SÍRIOS EM SÃO PAULO 
BENEFICIÁRIOS DO INSTITUTO BASE GÊNESIS 

 

 
Maiara de Oliveira Nunes; Elisabete Agrela de Andrade. 

 

E-mail: molivnunes@gmail.com 

 

Introdução: Considerando o cenário de guerra na Síria nos últimos anos que 
potencializou o aumento de solicitantes de refúgio no Brasil, tornou-se importante 
compreender como ocorre o processo de recepção destes sujeitos em território 
nacional. Objetivos: Analisar o perfil de refugiados sírios que buscam os serviços de 
uma organização não governamental - localizada na região central da cidade de São 
Paulo - descrever o perfil da população atendida e analisar os dados encontrados à 
luz do referencial teórico que baseia o presente trabalho. Método: Pesquisa 
quantitativa e qualitativa, com uso de análise documental e aplicação de questionários 
com questões abertas junto aos sujeitos que frequentam a instituição. Resultados: 
Considera-se na amostragem utilizada a presença de uma maioria feminina (67%), 
jovens adultos com idade até 35 anos (55%), casados (87%), erradicados na cidade 
de São Paulo (93,54%) e com bom nível de escolaridade - 20% dos entrevistados tem 
graduação. Observou-se que a qualidade de vida dos refugiados sírios no Brasil é 
inferior à vida que tinham quando moravam na Síria. Sendo detentores de imóveis, 
donos de negócios próprios e estudando ou trabalhando em áreas do conhecimento 
que lhes eram de interesse, atualmente veem-se livres do perigo de morte; porém, 
com privações financeiras, emocionais e sociais. Conclusão: As transformações 
ocorridas nas condições de vida desses refugiados refletem a mudança drástica no 
nível social e econômico. A maioria não consegue emprego formal, e os poucos que 
conseguem não atuam na sua área de formação. Assim, a forma de sustento e 
sobrevivência deve-se principalmente às doações de ONGs e entidades religiosas, 
como o Instituto Base Gênesis. Por isso, a dificuldade financeira é o maior desafio que 
eles enfrentam, além do idioma, da distância dos familiares e amigos deixados para 
trás, da integração na cultura local e a falta de apoio psicológico específico à condição 
de refugiado. 
 
Palavras-Chave: Síria; Refugiados; Brasil; Instituto Base Gênesis. 
 
 

 

ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM FILHOS DE PAIS DIVORCIADOS: 
UMA REVISÃO INTEGRATIVA  

 
Isabel Cristina Pereira da Costa Melo; Bárbara Santos Gonçalves; 

Kennia Naiane Dias Ferreira; Thiago da Silva Gusmão Cardoso. 
 

E-mail: isabelinhamari@hotmail.com 
 
Introdução: Para Introduzir na contemporaneidade presenciamos transformações 
nas constituições familiares. A separação conjugal na vida de um casal, poderá afetar 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 166 

de alguma forma os filhos desta constituição, podendo ser positiva ou negativa. 
Objetivo: Contribuir para o aprofundamento de pesquisas a respeito do tema, além 
de ampliar a percepção sobre aspectos emocionais e comportamentais dos filhos 
diante do divórcio dos pais. Não há nenhuma revisão que investiga a presença de 
ansiedade e depressão nos filhos após o divórcio. Logo, o presente trabalho tem como 
objetivo verificar se os filhos de pais separados possuem ansiedade e/ ou depressão 
a partir da separação conjugal. Método: Utilizou-se como metodologia a revisão 
bibliográfica sistemática, através dos seguintes descritores para a busca nos bancos 
de dados: divórcio; separação; família; depressão; ansiedade; problemas de 
comportamento; infância; adolescência, transições familiares, relacionamentos, 
ajustamento, criança, coparentalidade, conflito interparietal, insegurança afetiva, 
sofrimento, solidão. Nas bases de dados SciELO, ProQuest, LILACS, CAPES, foram 
utilizados critérios de elegibilidade para este estudo. Resultados: Sendo assim, nos 
resultados de vinte dois artigos encontrados, seis estudos e uma tese que se 
enquadraram aos critérios, apontam filhos advindos do divórcio e tiveram indicadores 
psicopatológicos associados à depressão e ansiedade: perturbações de sono, 
pesadelos, enurese, choro excessivo, ansiedade difusa e de separação, sentimento 
de culpa, pesar, dor intensa, medo de ficar ou sair sozinho; mau humor, agressividade, 
solidão, mau desempenho escolar. Conclusão: Com base nas evidências 
encontradas, conclui-se que os filhos de pais separados têm grande probabilidade de 
serem comprometidos nos aspectos emocionais, e comportamentais, podendo surgir 
indicadores claros para depressão e ansiedade. Com isso, acreditamos na 
necessidade de implementação de projetos de pesquisas interdisciplinares e para 
futuras intervenções, apoio ou orientação e estímulo a população, que possibilitem 
compreender a complexidade do processo de separação e suas implicações para o 
desenvolvimento da criança e da família.  
 
Palavras-Chave: Divórcio; Ansiedade; Depressão; Filhos. 
 
 
 

AS CONSEQUENCIAS DAS DROGAS EM ADOLESCENTES 
 

Patrícia Barreto de Santana; Simone Sena Machado; Vivian Andrade 
de Araújo. 

 
E-mail: pa_ty_paixao@hotmail.com 

 
Introdução: Está presente na história da humanidade a produção e o uso de drogas, 
porém após a segunda guerra mundial, em função da elevada frequência de uso 
terapêutico, houve uma disseminação descontrolada no qual nas últimas décadas se 
transformaram em um problema mundial de saúde, provocando interesse das 
comunidades cientificas. Ao longo dos anos a tecnologia propiciou a produção em 
larga escala e de maneira não industrializada, que com algum nível de facilidade faz 
com que adolescentes entrem em contato com as drogas ilícitas. Objetivos: O 
objetivo geral é realizar um estudo sobre as principais consequências das drogas 
ilícitas em adolescentes. Método: Este estudo buscou realizar uma revisão integrativa 
sobre o transtorno a fim de explanar mais sobre o assunto. Foram examinados os 
artigos nacionais encontrados na base de dados do Google Acadêmico e SCIELO 
Brasil, publicados entre 2007 a 2017 em português. Resultados: São diversos os 
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problemas encontrados em nossa sociedade; e um dos destaques tem sido os 
problemas com drogas ilícitas. Nos últimos anos, tem aumentado a quantidade de 
estudos sobre o tema, além disso nos noticiários vemos a preocupação do estado 
como consumo de drogas, e dentre esse universo a ponta do problema está no 
consumo de droga dos adolescentes. Conclusão: O remanescente tema das drogas 
ilícitas vem crescendo na mídia e aumentado a preocupação com saúde dos 
adolescentes devido as drogas estão cada vez mais difundidas pelas escolas, estudos 
apontam que é cada vez mais precoce o primeiro contato, sendo apontado que o 
primeiro contato com drogas ilícitas acontece ente 13 e 15 anos de idade. Ainda é 
possível apontar que o contato precoce é mais apontado entre o gênero masculino e 
que ainda o ambiente familiar é decisivo para a recuperação dos mesmos.  
 
Palavras-Chave: Drogas Ilícitas; Dependência Química; Adolescentes. 
 

 

 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL E AS NOVAS CONFIGURAÇÕES 
FAMILIARES 

 
Lucia Alves Galdino; Lucia da Silva Lima; Sideli Biazzi Rojas. 

 

E-mail: luciagaldin@gmail.com 

 

Introdução: A família contemporânea tem criado formas particulares de organização, 
não mais se limitando à família nuclear (pai, mãe e filhos dos mesmos pais), mas a 
uma forma distinta decorrente dos tempos modernos, onde os casais se unem e se 
desunem por diversas vezes e passam a conviver ou não, com filhos, frutos de antigas 
relações conjugais e filhos que nascem de suas novas uniões. Objetivo: Partindo do 
pressuposto que uma nova configuração familiar pode gerar grandes mudanças em 
sua estrutura, supomos que as crianças nesse ambiente apresentam dificuldades nos 
processos de adaptações neste novo arranjo familiar e essas podem gerar prejuízos 
ligados ao seu desenvolvimento. Método: A trajetória seguida pelo presente estudo, 
realizou-se através de uma pesquisa de levantamento bibliográfico e buscou 
publicações realizadas no período de 10 anos (2007 a 2017). Os trabalhos foram 
selecionados através das bases de dados online: Lilacs, Pepsic e Scielo. Resultados: 
Os resultados evidenciaram que para que a criança venha a ter um desenvolvimento 
saudável, ela não depende do tipo de arranjo familiar em que está inserida, e sim de 
todo um contexto social que a considere, acolha, proteja em todas as circunstâncias 
e mudanças, sejam elas quais forem. Conclusão: Diante do exposto, concluiu-se que 
considerar apenas o tipo de configuração familiar em que a criança está inserida não 
determina que ela venha a ter seu desenvolvimento afetado ou privilegiado.  
  
Palavras-Chave: Família; Nova Configuração; Filhos; Criança; Desenvolvimento. 
 
 
 

DIGA NÃO AO BULLYING – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
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Karine Vieira de Moraes; Mariangela Nascimento Bezerra de Paula; 
Ludimilla Deisy da Silva Gomes Martins; Maximiana Lopes de Sousa 

Castro; Suely Maria Santos da Silva Franca. 
 

E-mail: karinemoraes.psicologia@gmail.com 

 

Introdução: O bullying se configurou nos últimos anos num grave problema de saúde 
pública que afeta crianças e adolescentes em idade escolar, exigindo estratégias 
intersetoriais de enfrentamento. Vítimas desta violência, podem ser mais propensas a 
desenvolver transtornos emocionais como ansiedade, depressão, isolamento social, 
dificuldades de aprendizagem, transtornos alimentares, abuso de drogas e até 
suicídio. Tais transtornos levam a dificuldades em relacionamentos futuros, na família 
e no trabalho. Objetivo: Suscitar a conscientização sobre o bullying e seus danos, de 
modo a empoderar os pré-adolescentes, a desenvolverem-se de forma adequada nos 
âmbitos emocional e social. O desafio do projeto, foi discutir a problemática do 
bullying, afim de promover mudanças de comportamentos aversivos entre os alunos, 
promovendo um espaço de integração e respeito às diferenças, ajudando-os nas 
relações interpessoais e elevação da autoestima deles. Método: Foram realizados 12 
encontros, durante o Estágio Básico VI do curso de Psicologia, numa escola municipal 
do bairro Campo Limpo, na cidade de São Paulo, com 64 alunos, entre 10 a 13 anos. 
Utilizou-se TV e notebook para projetar o material em PowerPoint, vídeos, músicas e 
materiais escolares para a realização das dinâmicas grupais. Resultados: Observou-
se durante as vivências nas intervenções, que os alunos conseguiram absorver o 
conteúdo, ficando evidente a mudança dos comportamentos desrespeitosos e das 
expressões verbais pejorativas entre os colegas. Os alunos demonstraram a 
importância destes encontros por meio de um feedback repleto de gratidão, relatando 
que mudaram a maneira de ser e pensar. Conclusão: Além de transmitido 
conhecimento sobre o bullying, respeito, bom convívio, autoestima, notou-se o quanto 
é necessário a atuação de um psicólogo escolar para dar apoio à direção, funcionários 
e aos alunos, ajudando-os a combater situações indesejáveis que comprometem o 
desenvolvimento intelectual, emocional e social. Foram momentos de aprendizagem 
sobre como formam seus vínculos e como aprendem nas relações interpessoais. 
 
Palavras-Chave: Bullying; Ambiente Escolar; Violência; Psicologia. 
 
 
 

DISTÚRBIOS PSICOSSOMÁTICOS EM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS   
   

Ronald Gabriel Rodriguez Caballero; Jessica Rodrigues da Silva; 
Priscila Veronez Pereira; Tercia Pepe Barbalho. 

 
E-mail: ronald.96.gabriel@gmail.com 

   
Introdução: A Somatização é considerada expressão da dor psíquica sob a forma de 
queixas corporais, em pessoas que não tem vocabulário para apresentar seu 
sofrimento de outra forma. De acordo com as pesquisas há uma conexão entre o 
adoecimento e o ambiente, geralmente algum problema físico pode surgir devido a 
uma situação externa, geradora de estresse e ansiedade podendo estar associada a 
diversos fatores. Os sintomas psicossomáticos são considerados como uma forma 
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irrepresentável, originada na mente e que podem se tornar mais autênticos e mais 
visíveis quando demonstrados no corpo. Destacando que esse assunto é de extrema 
importância para alunos universitários, uma vez que não há muita exploração do tema 
no meio acadêmico. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo geral identificar e 
fundamentar a hipótese de que possam surgir sintomas somáticos em alunos devido 
às demandas acadêmicas. Método: Para a obtenção dos dados, a metodologia 
utilizada foi a aplicação de um questionário em 30 alunos universitários do curso de 
Psicologia do UNASP, do décimo semestre no período matutino. As questões que 
compunham o instrumento estavam relacionadas a sintomas somáticos e a frequência 
de ocorrência dos mesmos durante o semestre. Resultados: Ao analisarmos os 
resultados dos questionários respondidos pelos alunos, com base na classificação dos 
resultados, identificamos que não é frequente ocorrer sintomas Psicossomáticos em 
provas ou apresentação de seminários. Dos sintomas mencionados destacamos três 
deles que foram observados com maior frequência constante tensão ou nervosismo; 
problemas de concentração e descontrole sobre pensamentos acelerados. 
Conclusão: Desta forma, não se comprovando desta maneira a hipótese levantada 
inicialmente, entretanto, em momentos pontuais como em situações de provas e 
apresentação de seminários, ocorreram sintomas específicos com frequência maior.  
 
Palavras-Chave: Psicossomatização; Somatização; Alunos; Universitários.   
 
 
 

ENVELHECIMENTO E VELHICE: PERCEPÇÕES DE 
ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PRIVADA DA ZONA SUL DE 

SÃO PAULO 
 

Jessyka nogueira de Araújo; Daniele Santos Silva; Maidel Epifânia da 
Silva; Vivian Andrade de Araújo. 

 
E-mail: jessykanogueira17@gmail.com 

 
Introdução: O envelhecimento demográfico brasileiro está acontecendo. Crenças e 
atitudes de um grupo social acerca desse tema pode influenciar na criação de 
preconceitos e estereótipos que por sua vez podem não mais condizer com a 
realidade. Método/Objetivo: Foi escolhida uma amostra de 149 adolescentes entre 
16 e 18 anos, estudantes do terceiro ano do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo. Eles responderam um questionário simples que apresentaria às pesquisadoras 
algumas informações sobre suas percepções sobre envelhecimento e velhice. 
Resultados: Para análise, foram definidos cinco fatores, em tabelas por pares 
antônimos dos termos do questionário. No fator I analisou-se instrumentalidade versus 
Ineficácia, Carinhoso (45%), Generoso (41%) e Educado (40%) foram os adjetivos 
mais selecionados. O termo Mal-humorado (28%) destacou-se por prevalecer mais 
que Bem-humorado (23%). No fator II: Autonomia versus dependência, o termo 
Dependente apareceu em 37 por cento das respostas, seguido de Doente (36%) e 
Ativo (33%). No fator Valorização-Desvalorização (Fator III) o termo Desvalorizado 
apareceu em 48 por cento das respostas, seguido de Alegre (34%) e Desconfiado 
(26%). No fator IV, Desejabilidade versus Rejeição, destaque para Sábio (65%) e 
Doce (47%). O termo Realizado não recebeu nenhuma marcação, enquanto o termo 
Frustrado recebeu 12% por cento das marcações. Adaptação e Desadaptação são os 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 170 

aspectos avaliados no fator V, os termos Exigente (36%) e Queixoso (33%) foram os 
que mais apareceram. A partir dos resultados obtidos e dados da literatura, os termos 
que se destacaram são termos comumente utilizados para descrever o 
envelhecimento e a velhice, no entanto, não mais caracterizam uma realidade. 
Conclusão: Os adolescentes de hoje lidarão com os "novos velhos", há necessidade 
de maximizar as orientações sobre tema, fortalecer as oportunidades de convivência 
entre as gerações, permitindo a visualização de novas formas de vivenciar tal 
processo e período da vida no outro e em si mesmo. 
 
Palavras-Chave: Velhice; Envelhecimento; Adolescência; Percepção; Crenças. 
 
 
 

ESTUDOS SOBRE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE 
BORDERLINE  

 
Amália Cristina Batista; Vivian Andrade Araújo. 

 
E-mail: oliveira tina13ac@hotmail.com 

 
Introdução: Grande parte dos pacientes que buscam ajuda psicoterapêutica na 
atualidade são borderlines. Este Transtorno de Personalidade causa angústia e 
sofrimento mental grave, tanto no indivíduo diagnosticado, quanto na sociedade.  Este 
transtorno é caracterizado por uma condição mental grave e complexa cujos sintomas 
instáveis seguem um padrão de instabilidade das relações interpessoais, da 
autoimagem e dos afetos e de impulsividade acentuada que surge no começo da vida 
adulta e está presente em vários contextos. Objetivos: O presente trabalho tem por 
objetivo analisar artigos científicos que abordem o tema do TPB, através de uma 
revisão integrativa, na busca de mais esclarecimentos sobre características, 
diagnóstico, manejo e tratamentos psicoterapêuticos. Método: Foi realizada uma 
revisão bibliográfica de literaturas sobre o Tema. Para a seleção dos artigos utilizou-
se as bases de dados SCIELO, Google acadêmico e ProQuest. Os artigos 
contemplados no estudo foram publicados entre 2007 e 2017 somente no idioma 
português com critério de inclusão estabelecidos de ser artigo original e ter o tema do 
transtorno de personalidade borderline como principal. Resultados: Os resultados 
das buscas apontaram para características graves do transtorno, incluindo suas 
causas, seus sintomas e diagnóstico e as formas de tratamento utilizadas em clínica, 
dando ênfase na relação paciente-terapeuta. Conclusão: O transtorno é um distúrbio 
de difícil diagnóstico e tratamento que traz graves repercussões, por isso 
compreender um pouco mais sobre o transtorno, pode ajudar não só os profissionais 
da área da saúde, mas também pessoas que convivem com ela. Há necessidade de 
que se construa uma atenção integral e atenta aos pacientes com TPB, envolvendo 
seus familiares e considerando seus contextos vivenciais, na busca por produzir um 
cuidado resolutivo, diminuindo o sofrimento destas pessoas. 
 
Palavras-Chave: Transtorno de Personalidade Borderline; Casos Limítrofes; Estados 
Limites. 
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HABILIDADES SOCIAIS NA LITERATURA: UM ESTUDO PILOTO 
 

Jefferson de Oliveira Francisca; Sideli Biazzi Rojas. 
 

E-mail: jefferson.oliveira@unasp.edu.br 
 
Introdução: A sociedade contemporânea cada vez mais tecnológica, materialista e 
individualista, aponta para uma crescente crise nos relacionamentos sociais desde a 
infância. Objetivo: O estudo piloto analisou um recorte da literatura científica nacional 
sobre Habilidades Sociais. Método: Realizou-se um levantamento na base 
indexadora da literatura publicada em periódicos científicos brasileiros em Psicologia 
(INDEXPSI), entre os anos de 2014 e 2016. O termo de busca foi “Habilidades Sociais” 
(HS) e 36 artigos atenderam ao critério, constando o termo HS no título do resumo. 
Resultados: Houve um pico de publicações em 2014 com 18 artigos (50%). Os tipos 
prevalentes de estudos foram empíricos (94,4%), tendo como público alvo prioritário 
as crianças e adolescentes (44,45%). O IHS-Del Prette e Del Prette (22,22%) foi o 
instrumento de pesquisa mais utilizado nas investigações que em geral combinaram 
também a utilização de outros instrumentos associados de avaliação psicológica e de 
classificação sócio econômica. Nesses estudos o gênero feminino revelou melhor 
repertório em HS em todas as faixas etárias e menos problemas comportamentais o 
que sugere a necessidade de intervenções preventivas com o gênero masculino 
desde a infância, prevenindo futuros transtornos ou agravos associados de 
comportamento. Houve prevalência de investigações nas regiões sul e sudeste (91%). 
Os desdobramentos de pesquisa sugerem novos estudos com grupos especiais 
associados à depressão, plumbemia, fissura labiopalatina, bullying, dependentes de 
álcool e drogas, cuidadores de pacientes psiquiátricos e idosos. Conclusão: A área 
das Habilidades Sociais continua a ter forte influência no campo dos estudos 
psicológicos e novas pesquisas precisarão ser empreendidos incluindo as regiões 
norte, nordeste e centro oeste do país. Aprofundamentos podem ser feitos a partir 
daqui com um recorte temporal mais extenso no levantamento de estudos.  
 
Palavras-Chave: Habilidades-Sociais; Psicologia; Estudo Piloto; Revisão 
Bibliográfica; Brasil. 
 
 
 

INCLUSÃO ESCOLAR: SOBRE A ÓTICA DOS PROFESSORES 
 

Daniele Lanes Pacheco; Haller Elinar Stach Shunemann. 
 

E-mail: danilpacheco@hotmail.com 

 

Introdução: Inclusão escolar tem a proposta de acolher todas as pessoas, sem 
exceção, no sistema de ensino, independentemente de cor, classe social e condições 
ou limitações físicas ou psicológicas. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi explorar as 
representações dos professores, acerca da inclusão escolar de alunos com 
necessidades educacionais especiais. Método: O método utilizado para coleta de 
dados foi um questionário de opinião contendo dez afirmações a respeito dos 
parâmetros da inclusão escolar, com a participação voluntaria de cinquenta e três 
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professores tanto do gênero feminino como masculino da rede pública da região do 
Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Resultados: Os resultados obtidos 
demonstram uma grande concordância por parte dos professores a favor da inclusão 
escolar. As análises das informações constataram que os professores conhecem, 
apoiam e concordam com a inclusão escolar de crianças com necessidades 
educacionais especiais, contanto que sejam proporcionados preparação e apoio 
adequado para os professores atuarem. Conclusão: Pôde-se concluir que, enquanto 
não houver uma preparação adequada nos depararemos com questionamentos, 
crenças e frustrações dos professores quanto a sua ação profissional, assim sendo 
eles não poderão assumir o papel de educar todo e qualquer aluno e a instituição 
escolar continuará reproduzindo o círculo da diferenciação e exclusão dos alunos.  
 
Palavras-Chave: Inclusão Escolar; Professores. 
 
 
 

INTERVENÇÕES NA VIVÊNCIA DE BULLYING COM ALUNOS DE 
ESCOLA PÚBLICA 

 
Bruna Rocha; Karine Araújo; Nelly Joana Silva Brandão; Romário 

Sobrinho; Suely Maria Santos da Silva Franca. 
 

E-mail: brunarocha.180@gmail.com 

 

Introdução: O fenômeno conhecido como bullying está presente no ambiente escolar. 
Suas formas e consequências são desastrosas, acarretando prejuízos tanto para 
quem pratica a violência como para quem sofre. Diante dessa problemática, abre-se 
a oportunidade para a prática de intervenções. Objetivo: Com o intuito de 
conscientizar e prevenir esta forma de violência. As intervenções foram realizadas por 
estagiários do curso de Psicologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo 
(UNASP), com duas turmas do 6º ano do fundamental II em uma escola da Zona Sul 
de São Paulo. Método: Para a realização das intervenções nesse projeto foram 
utilizados vídeos, dinâmicas, roda de conversação, reflexão e psicodrama, totalizando 
seis encontros. Resultados: A área onde o colégio se encontra é de alta 
vulnerabilidade social, onde os alunos convivem diariamente com a violência de uma 
forma generalizada. Muitas crianças que participaram do projeto apresentaram outros 
problemas além do bullying. Algumas já tiveram experiências de tentativa de suicídio, 
sofrem necessidades básicas e higiênicas em casa, além de ter que conviver com a 
ausência dos pais. As metas propostas foram alcançadas: os alunos participaram de 
todas as atividades, manifestando interesse além de compartilharem suas 
experiências. A escola solicitou a continuidade do trabalho, propondo parceria para 
novos e futuros projetos. Conclusão: A conclusão que se chegou é que deve haver 
um investimento maior no sentido de se trabalhar o problema do bullying de forma 
concomitante com a família, professores e alunos. Há também a necessidade extrema 
de se inserir a temática do bullying no contexto escolar. 
 
Palavras-Chave: Bullying; Intervenção; Violência; Vulnerabilidade; Educação. 
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MAPEAMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA REGIÃO 
SUL DE SÃO PAULO CAMPO LIMPO 

 
Damares Borges dos Santos; Karine Vieira de Moraes; Mariangela 

Nascimento Bezerra de Paula; Ludimilla Deisy da Silva Gomes Martins; 
Maria Camila Azeredo de Jesus; Vivian Andrade Araújo; Elisabete 

Agrela de Andrade. 
 

E-mail: damaresborgesok@gmail.com 
 
Introdução: As condições de saúde na atualidade estão interligadas às questões do 
desenvolvimento social, econômico e humano, o que faz com que a Psicologia seja 
impelida a atuar para além da clínica, envolvendo-se em outras práticas sociais 
focalizadas na promoção da qualidade de vida dos sujeitos, servindo assim, a 
sociedade em suas carências e necessidades. Diante dessas transformações, 
produziram-se novos campos de trabalho para a Psicologia, com atuação em 
instituições públicas e privadas de Saúde, Educação e outras. Objetivo: Identificar 
instituições presentes no território da Subprefeitura do Campo Limpo, na cidade de 
São Paulo que podem ser cenários de atuação da Psicologia para a construção de 
ações promotoras de saúde. Método: Foi realizada uma pesquisa quantitativa com 
uso de dados de domínio público. Foram mapeadas instituições do território via 
internet, posteriormente, via contato por telefônico e/ou e-mail para atualização das 
informações. Resultados: Foi possível mapear o território e identificar 114 
instituições, nos três bairros pertencentes à subprefeitura de Campo Limpo, sendo 49 
instituições de Saúde, 18 de Educação informal, 18 da área cultural e 29 de 
Assistência. Com esses dados foi criado um mapa local de instituições promotoras de 
saúde. Conclusão: O mapeamento possibilitou maior aproximação com as ações do 
território, visibilizou espaços de atuação e a construção de redes de serviços 
promotores de qualidade de vida para a população local. Espera-se com este estudo, 
contribuir para o aprimoramento da atuação dos psicólogos em ações, projetos e 
políticas públicas para a população local. 
 
Palavras-Chave: Psicologia; Promoção da Saúde; Saúde Coletiva; Mapeamento. 
 
 
 

O COMPORTAMENTO DOS ALUNOS FRENTE AO BULLYING NA 
ESCOLA 

 
Daiane Lunguinho da Silva; Vitória Maria da Silva; Camila Clein; Suely 

Maria Santos da Silva Franca. 
 

E-mail: daylunguinho@hotmail.com 
 
Introdução: Este trabalho tem como conteúdo o relato de experiência sobre a 
conscientização do Bullying em alunos do ensino fundamental II, na escola pública 
E.M.E.F - Professora Iracema Marques da Silveira. O bullying se refere “à intimidação 
e o maltrato entre escolares de forma repetida e mantida no tempo, sempre longe dos 
olhares dos adultos/as, com a intenção de humilhar e submeter abusivamente uma 
vítima indefesa [...]”. Objetivo: O projeto consiste em levantar problemáticas através 
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de dinâmicas e atividades interativas sobre as causas e consequências do Bullying. 
Método: Realizados seis encontros abordando diferentes vertentes sobre o Bullying, 
trabalhou-se com os adolescentes os seguintes temas: definições do Bullying; regras 
de convivência; causas e consequências; formas de enfrentamento; autoestima; 
reflexão sobre as intervenções. Resultado: O projeto realizado em duas turmas de 7º 
ano do ensino fundamental II, compostas por 35 a 40 alunos com idades de 12 a 13 
anos, obteve crescente evolução de resultados. Embora as atividades realizadas 
tenham sido as mesmas, os resultados alcançados foram diferentes. O grupo A, 
correspondia as intervenções a sua maneira. Nessa turma as respostas dependiam 
da atividade aplicada no dia e a interação com as estagiárias eram simplórias. O grupo 
B demonstrava mais disposição a participar das dinâmicas e em todas as 
intervenções, encontrou-se resultados positivos. Conclusão: Nesse projeto 
encontrou-se uma quantidade significativa de casos de tentativa de suicídio infantil 
relatados e a crença dos alunos de que não conseguiriam ajuda. Notou-se que os 
mesmos não consideravam professores, pais e diretores como possíveis auxiliadores 
de suas problemáticas. Os alunos em questão desenvolveram recursos próprios para 
o enfrentamento do Bullying.  
 
Palavras-Chave: Bullying; Relato de Experiência; Escolar. 
 
 
 

O CONCEITO DE ESPIRITUALIDADE EM VIKTOR FRANKL 
 

Itamar Padrão de Siqueira; Alberto Domeniconi Nery. 
 

E-mail: siqueira.itamar@gmail.com 
 
Introdução: O presente artigo é fruto de um trabalho de conclusão de curso de 
graduação em psicologia. Objetivo: Abordar o conceito de espiritualidade em Viktor 
Frankl. Método: Uma breve revisão bibliográfica de algumas das principais obras de 
Viktor Frankl, bem como de trabalhos acadêmicos, também selecionados com o foco 
em espiritualidade. Resultados: No senso comum, espiritualidade tem uma forte e 
definida conotação de religião e religiosidade e, tecnicamente, é difícil separar 
totalmente o significado laico do religioso desse termo. Espiritualidade é tratada aqui, 
na visão de Viktor Frankl, como um termo ou uma expressão que se refere às 
propriedades inconscientes ou os elementos psicodinâmicos inconscientes que 
promovem a análise existencial e, como uma chave interpretativa, produzem um 
sentido para a vida. Segundo Frankl a existência está "deteriorada" ou "decadente" 
"vitimada pela neurose". Então, a análise existencial vai lidar com o modo neurótico 
de ser, buscando trazer de volta à consciência a responsabilidade ou o caráter de 
responsabilidade da existência. O objetivo da análise existencial é mais holístico e 
abrangente, o ser humano como um todo, como ser responsável, sua existência 
espiritual, e não o ser humano parcial, determinados pelos impulsos, simplesmente, 
sem envolver suas aptidões e determinantes espirituais. Se houve um aumento 
marcante nos delimitadores dos estudos psicológicos ao se ultrapassar a barreira do 
consciente e se adentrar o estudo do inconsciente, agora, com Viktor Frankl, o teórico 
da espiritualidade, há um avanço muito mais surpreendente ao penetrarmos nessa 
área do inconsciente até então não explorada de forma mais abarcante. Conclusão: 
A Logoterapia - a "psicoterapia a partir do espiritual" tornou-se um "complemento 
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necessário à psicoterapia tradicional, stricto sensu", passando-se a considerar o 
potencial espiritual como uma influência, uma força criadora ou "tendências 
prospectivas". 
Palavras-Chave: Espiritualidade; Transcendência; Religiosidade; Sentido de Vida. 
 
 
 

O PAPEL DAS HABILIDADES SOCIAIS NO PROCESSO DE 
ADOECIMENTO DA PESSOA COM FIBROMIALGIA: REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA  
 

Luciana Maria de Santana; Reginaldo Pessoa Santos; Suely Maria 
Santos da Silva. Franca. 

 
E-mail: lu.msantana@hotmail.com 

 
Introdução: A fibromialgia é caracterizada por dor musculoesquelética crônica, 
geralmente acompanhada de diversos outros sintomas não relacionados ao aparelho 
locomotor, bem como, suas manifestações dependem de aspectos sociais, 
psicológicos, culturais entre outros. Assim, desenvolver habilidades sociais podem 
auxiliar estas pessoas á organizarem seus pensamentos, formulando critérios 
coerentes e compreensivos das situações envolventes nessa síndrome. Objetivo: 
Identificar as evidências científicas disponíveis acerca do papel das habilidades 
sociais como formas de enfrentamento da dor, aptidões estas utilizadas por pessoas 
diagnosticadas com fibromialgia. Método: Trata-se de uma revisão bibliográfica de 
literaturas. Utilizou-se os descritores fibromialgia, dor, dores crônicas, habilidades 
sociais. As bases de dados foram: SCIELO, LILACS, PEPSIC, SBED, SBR e algumas 
literaturas publicados nos últimos 10 anos (2006 a 2016). Resultados: Os estudos 
vêm revelando uma correlação do impacto das emoções na sustentabilidade da dor 
gerada pela fibromialgia, bem como, sustentando que as pessoas que gerenciam suas 
emoções lidam melhor com os problemas no dia a dia, aliviam as consequências por 
ela geradas e a catastrofização que muitas submetidas a essas dores desenvolvem 
em relação ao meio que os cerca. Os aspectos negativos foram associados à 
incidência de ansiedade, depressão, sofrimento psicológico, passividade e o ganho 
secundário por meio da dor. Conclusão: Conclui-se que a Técnica cognitiva 
comportamental, bem como o desenvolvimento de um treinamento em habilidades 
socais (HS), seriam viáveis, pois permitiriam ao indivíduo obter um esclarecimento 
sobre repertório sócio verbal, tomadas de decisão assertiva que estimulariam em 
respostas mais adaptativas, ampliando sua visão de enxergar o ambiente e o mundo 
ao seu redor quebrando assim, os aspectos negativos disfuncionais. 
 
Palavras-Chave: Fibromialgia; Dor; Dores Crônicas; Habilidades Sociais. 
 
 
 

OS DESAFIOS DE ESTAGIAR EM UMA CASA DE APOIO PARA 
CRIANÇAS COM CÂNCER  
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Ana Flávia Oliveira Souza; Felipe Santos Carvalho; Kerolayne Sousa 
Nascimento; Nadja Denise da Silva Nery; Suely Maria Santos da Silva 

Franca. 
 

E-mail: dneryunasp@gmail.com 
 
Introdução: A criança ao adoecer passa por um agravamento e comprometimento da 
sua principal fase de desenvolvimento: a infância. Sintomas dolorosos das doenças 
crônicas e a ruptura do mundo ao qual estava acostumada, a faz desenvolver 
estratégias de enfrentamento para lidar com problemas tais como as terapêuticas 
agressivas, alteração no cotidiano, limitação na compreensão do diagnóstico, 
desajuste financeiro, angústia, dor, sofrimento, medo constante da morte e muitas 
vezes o afastamento de membros do meio familiar. Objetivo: O trabalho realizado 
durante o Estágio Básico VI do curso de Psicologia do Centro Universitário Adventista 
de São Paulo (UNASP) em uma Casa de Apoio, desenvolveu com crianças de 4 a 15 
anos um projeto de intervenção, com intuito de acrescentar atividades reflexivas que 
promovessem: a criatividade, autoestima, interação, motivação, capacidades 
individuais e grupais de lidar com as mudanças. Método: Os recursos empregados 
foram: jogos educativos, dinâmicas, vídeos, atividades manuais e rodas de conversa. 
Resultados: As diferenças de idades foi um dos principais fatores que dificultaram o 
desenvolvimento do projeto, além da rotatividade das crianças no decorrer dos 
encontros. Conclusão: Apesar dos desafios em atuar nesta Casa de Apoio, as 
intervenções realizadas foram significativas, pois, o impacto da doença e do 
tratamento, leva à privação e restrições de algumas atividades. Buscamos utilizar 
artifícios visando à manutenção da qualidade de vida dessas crianças, planejando 
atividades que saíssem da rotina em torno da doença, através da interação com o 
outro e o resgate do brincar, sendo uma importante ferramenta para o enfrentamento 
positivo em relação à doença e ao tratamento.   
 
Palavras-Chave: Câncer Infantil; Casa de Apoio; Diagnóstico; Doenças Crônicas. 
 
 
 

PARADIGMAS DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: UM OLHAR SOBRE 
AS PERSPECTIVAS DE VIDA E O DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 
 

Bruna Aparecida de Queiroz; Paulo Henrique Homs de Oliveira; Thiago 
da Silva Gusmão Cardoso. 

 

E-mail: bruna.ap.queiroz@gmail.com 

 

Introdução: Entendemos que o desenvolvimento de uma criança com Síndrome de 
Down (SD) é influenciado pelas crenças e ideias construídas no decorrer da história 
sobre crianças com essas características fenotípicas e limitações cognitivas. Com 
isso, acreditamos que desenvolver uma pesquisa de opinião pública a respeito do 
tema, desvela as representações sociais sobre a SD, permitindo-nos captar em cada 
contexto sócio histórico, as limitações e possibilidades atribuídas a pessoas com 
deficiência, especificamente com SD, em áreas como educação, sexualidade, 
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comportamento e trabalho. Objetivo: o objetivo desse estudo foi acessar a opinião de 
pessoas comuns sobre características do desenvolvimento, escolarização, limitações 
e potencialidades de crianças com SD. Método: o método utilizado foi a pesquisa de 
opinião pública, utilizando um questionário com 16 perguntas, disponibilizado num 
formulário on-line nas redes sociais. Resultados: 157 pessoas responderam ao 
questionário, as idades variaram entre 11 e 79 anos, 42,2% eram do sexo masculino 
e 57,8% do sexo feminino, a maioria 54,9% tinham ensino médio completo. Em 
relação as respostas sobre o desenvolvimento, sexualidade e escolarização dessas 
crianças, foram observadas respostas que consideram mais potencialidades do que 
limitações nelas. No quesito escolarização 24,8 % concordam que pessoas com SD 
devem estudar em escola especial, e 40,1% concordam parcialmente e 35% 
discordam. Esse aspecto da opinião de pessoas comuns, pode gerar impacto em uma 
sociedade que ainda convive com estigmas a respeito da inclusão dessas crianças no 
ensino regular. No item sexualidade, os resultados apontam para uma percepção 
desconexa da realidade, com perspectivas voltadas a SD como pessoas assexuadas. 
Conclusão: Diante dos dados colhidos podemos concluir que nossa pesquisa 
discorda de alguns estudos anteriores, o que reforça a necessidade de 
aprofundamento e atualização sobre essa temática. Não é possível traçarmos 
generalizações, pois este trabalho apenas contribui para o debate sobre as 
perspectivas do senso comum a respeito do desenvolvimento de crianças com SD. 
 
Palavras-Chave: Deficiência; Desenvolvimento; Paradigma; Inclusão. 
 
 
 

PERFIL DOS EGRESSOS DO CURSO DE MESTRADO 
PROFISSIONAL EM PROMOÇÃO DE SAÚDE DO CENTRO 

UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 
 

Jessyka Nogueira de Araújo; Elisabete Agrela de Andrade. 
 

E-mail: jessykanogueira17@gmail.com 

 

Introdução: Em 2013, o Centro Universitário Adventista de São Paulo criou o 
Mestrado Profissional em Promoção de Saúde, um curso que em consonância com 
os princípios nacionais de educação superior, busca capacitar os profissionais para 
atender as atuais demandas do mercado de trabalho. Através de uma linha 
interdisciplinar e, portanto, aberto às contribuições de vários saberes na discussão de 
diversos temas, o curso vem se construindo e após alguns anos a questão que 
perpassa tal ambiente é saber que tipo de profissionais que estão sendo formados? 
Objetivos: Obter dados sócio demográficos, e relevância do curso para a vida 
profissional dos alunos que passaram pelo curso de mestrado profissional em 
promoção da saúde. Método: Uma pesquisa está sendo realizada através de um 
questionário eletrônico de 40 questões elaborado pelas pesquisadoras envolvidas. 
Com questões abertas e fechadas, o questionário foi enviado juntamente com o termo 
de compromisso livre e esclarecido para o endereço eletrônico dos egressos a partir 
de 2015, totalizando 29 participantes. Resultados: A partir das respostas recebidas 
até o momento, foi possível perceber algumas informações valiosas, e entre elas 
estão o alcance territorial, atribuído ao fato de vários alunos virem de outros estados 
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brasileiros e outras cidades do Estado de São Paulo; uma prevalência feminina entre 
os egressos; a busca por aprimoramento profissional e ampliação de conhecimentos 
como objetivos buscados no programa de mestrado. E como benefício após a 
conclusão do curso muitos apontaram o desenvolvimento pessoal e abertura de novas 
possibilidades. Conclusão: Conhecer o perfil dos egressos tem permitido a 
visualização de um panorama da importância do curso de Mestrado profissional, 
possibilitando tanto uma valorização quanto revisão de aspectos trazidos pela ótica 
daqueles que se construíram junto com o programa. A pesquisa encontra-se em fase 
de coleta de dados.  
 
Palavras-Chave: Egressos; Promoção da Saúde; Mestrado profissional. 
 
 
 

PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL NOS ADOLESCENTES NA 
ZONA SUL DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 

Priscila de Oliveira Silva; Romana Mendonça Coutinho; Vivian Andrade 
Araújo.  

 

E-mail: prisciladeoliveira01@hotmail.com 

 

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas é um grave problema de saúde 
pública. Autores apontam que quanto mais cedo se inicia o uso de álcool e tabaco, 
maior a vulnerabilidade de se desenvolver o abuso e a dependência das mesmas 
substâncias e, concomitantemente, o uso de drogas ilícitas. O início do uso 
geralmente ocorre na adolescência e, nesta fase, tem sido associado a problemas 
escolares (faltas, repetência, evasão escolar e dificuldade de aprendizagem), sociais 
(relacionamentos com outros usuários e envolvimento em atividades ilegais), 
características de personalidade (intolerância à frustração, desinibição, agressividade 
e impulsividade), transtornos psiquiátricos e problemas familiares. Objetivos: 
Descobrir a prevalência do consumo de álcool entre adolescentes, que frequentam a 
escola pública na periferia da zona sul da cidade de São Paulo; identificar o número 
de adolescentes que não fizeram uso de nenhum tipo de bebida alcoólica nos últimos 
12 meses; identificar o número de adolescentes que fizeram uso de algum tipo de 
bebida alcoólica nos últimos 12 meses; observar se os adolescentes reconhecem 
prejuízos na utilização do álcool. Método: Participaram dessa pesquisa 177 
estudantes de ambos os sexos, matriculados no 2° e 3° ano do ensino médio, em 
2017, de uma instituição da rede pública do município de São Paulo - SP. Os 
questionários foram aplicados em sala de aula, em horário previamente agendado 
com a direção da escola. Os adolescentes consentiram com o preenchimento sério e 
comprometido do AUDIT, solicitado em visitas de esclarecimentos, realizadas pelas 
pesquisadoras. Resultados: Em processo de análise dos dados coletados. 
Conclusão: Em construção. 
 
Palavras-Chave: Adolescente; Risco; Transtornos Relacionados ao Uso de 
Substâncias; Alcoolismo. 
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PSICODIAGNÓSTICO INTERVENTIVO: UM ESTUDO DE CASO  
 

Reginaldo Pessoa Santos; Laura Aló Torres; Thiago da Silva Gusmão 
Cardoso. 

 

E-mail: regy_ps2@hotmail.com 

 

Introdução: O psicodiagnóstico interventivo é um processo diagnóstico psicológico 
que abrange um modelo descritivo, na medida em que faz um recorte na vida da 
pessoa, em dado espaço, focalizando seu modo de estar no mundo, com suas 
características e significados nele implícitos. Procedimento este que evidencia que o 
discurso não é mera explanação de algo já pronto ou resultado de um simples 
raciocínio sobre o que já está devidamente delimitado, mas esperando o momento de 
exposição através da fala. Em suma, visa obter um vislumbre geral do entorno da 
pessoa. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo demonstrar a aplicabilidade do 
psicodiagnóstico como recurso de investigação dinâmica e participativa da 
personalidade no estudo de caso de uma paciente de 12 anos, cursando o 7º ano de 
uma escola pública. Método: Ela foi atendida na policlínica do UNASP junto à 
disciplina de Psicodiagnóstico Interventivo, com o objetivo de investigar aspectos 
relacionados à queixa de dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita. O 
processo se constituiu de oito encontros, incluindo aplicação de testes, visitas 
domiciliar e escolar, orientações para a família e escola e devolutiva. Como 
instrumentos foram utilizados: HTP, Teste de Desempenho Escolar, Inventário dos 
Comportamentos de Crianças e Adolescentes (CBCL), WISC IV e colagem. 
Resultados: Os resultados alcançados mostraram a presença de um baixo nível de 
atenção e concentração, memória prejudicada, agitação e dificuldade em leitura e 
escrita. Com base nisso, a hipótese é que a paciente possuia alguma disfunção 
orgânica, como o TDAH, associado possivelmente, a um Transtorno de Aprendizagem 
Específico. Portanto, fez necessário o encaminhamento para clareza e 
direcionamento das estratégias de intervenção: avaliação neuropsicológica, 
neurológica, fonoaudiologia, acompanhamento psicopedagógico e psicológico. 
Conclusão: Sugeriu-se que a família se aproxime mais da paciente, fornecendo-lhe 
suporte emocional e outros recursos, como lúdicos, que a auxiliem em suas 
habilidades cognitivas. 
 
Palavras-Chave: Avaliação Psicológica; Psicodiagnótico; Psicodiagnóstico 
Interventivo; Transtorno de Aprendizagem. 
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RELAÇÃO ENTRE SÍNDROME PRÉ-MENSTRUAL E A DEPRESSÃO 
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIAS 

 

Ana Paula Barbosa de Sousa; Letícia Aparecida Neves; Elisabete 
Agrela de Andrade. 

 
E-mail: anapaula-to@live.com 

 
Introdução: A tensão pré-menstrual (TPM) ou síndrome pré-menstrual precede o 
ciclo de menstruação, este período é acompanhado por sintomas físicos e psíquicos 
que desaparecem no primeiro dia do fluxo menstrual ou somente após seu término. 
Durante este período sintomas de depressão como choro, confusão, insônia, 
dificuldades de concentração, oscilações de humor podem surgir de forma mais 
acentuada. Objetivo: Verificar se os sintomas pré-menstruais são concomitantes com 
sintomas de depressão em alunas universitárias. Método: Estudo de corte transversal 
descritivo e analítico realizado em outubro de 2017. Os instrumentos utilizados foram 
um questionário sócio-bio-demográfico com 29 questões e a Escala de rastreamento 
populacional para depressão (Ces-D) autoaplicável com 20 questões. A amostra foi 
composta por 41 alunas com idades entre 18 e 49 anos matriculadas na graduação 
em Pedagogia de uma universidade privada do ano de 2017. Resultados: Foi 
encontrada uma prevalência dos sintomas depressivos em 34,16% da amostra, porém 
não foi encontrada nenhuma correlação ou comorbidade entre as 37% das estudantes 
que responderam ter dificuldades para lidar com os desconfortos ou dores sentidas 
no período pré-menstrual e nem tampouco nos 16% da amostra que afirmaram 
necessitar de maior esforço para dar conta das tarefas habituais durante a TPM. De 
41,46% da amostra utilizam métodos contraceptivos, dentre os quais se sobressai a 
utilização da pílula ou anticoncepcional injetável em 31,71% das universitárias. 
Conclusão: Dentre as universitárias pesquisadas o uso de anticoncepcional pode ter 
sido relevante ao não comparecimento dos sintomas indicados, ao considerar que o 
método contraceptivo é composto por dois hormônios sintéticos. Além do mais, pela 
limitação na quantidade de pessoas da amostra, os resultados não foram significativos 
quando os sintomas de depressão, sendo assim, não houve comorbidade entre os 
sintomas de TPM relacionados nesta pesquisa e os sintomas depressivos. 
 
Palavras-Chave: Síndrome da Tensão Pré-Menstrual; Depressão; Saúde da Mulher. 
 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR: 
RESSIGNIFICANDO SONHOS  

 
Laura Aló Torres; Reginaldo Pessoa Santos; Jessyka Nogueira; Thiago 

da Silva Gusmão Cardoso. 
 

E-mail: laura.latt@hotmail.com 
  
Introdução: A integração entre a universidade e a comunidade possibilita a produção 
de conhecimento através de canais que beneficiam não somente a universidade, mas 
também a sociedade. Objetivos: O trabalho realizado visou possibilitar 
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questionamentos, discussões e esclarecimentos aos professores sobre o papel da 
escola e da família na formação do sujeito em seus diversos contextos, inclusive no 
processo de aprendizagem. Método: A escola atendida se localiza no município de 
São Paulo, na zona sul. As intervenções com os professores foram divididas em 
quatro dias, em dois horários e dois grupos, com durações de 1h15 e 2h20 cada. Foi 
planejado abordar os seguintes temas: Quando suspeitar que algo não vai bem na 
aprendizagem; Transtornos Específicos de Aprendizagem; Como lidar com as 
influências das mudanças sociais e culturais da contemporaneidade; Mediação de 
conflitos e disciplina escolar; O apoio intersetorial e familiar na educação: o papel da 
escola; A importância do afeto na integração das crianças com deficiência. Foram 
utilizados recursos lúdicos, vídeos, dinâmicas e exposições orais. Resultados: O 
contato próximo com os professores salientou que existe uma espécie de "guerra" 
entre eles e os atores da escola, como alunos, pais, familiares e sistema de ensino. 
Há também uma culpabilização dos outros pelos problemas enfrentados, sem que 
haja reflexões e qualquer movimento de enfrentamento das adversidades pela 
coletividade da escola. Percebeu-se que os docentes se sentem abandonados, 
estressados e sem apoio, tendo em vista que também apresentam desinteresse por 
causa da sobrecarga laboral. Coube aos estudantes esclarecer e buscar dirimir 
dúvidas acerca dos transtornos de aprendizagem, distinguindo-os das dificuldades de 
aprendizagem. Conclusão: Vale ressaltar que há uma lacuna no que diz respeito à 
preparação do professor para o enfrentamento do estresse e falta de treinamentos 
que visem o aprimoramento de suas habilidades e competências profissionais.  
 
Palavras-Chave: Psicologia Escolar; Educação; Aprendizagem. 
 
 
 

SEMELHANÇAS E COMPLEMENTARIEDADES ENTRE TÉCNICAS 
PROJETIVAS (HTP E TCP) 

 
Laís Regina Silva Melo; Deisy Olimpio Pessoa; Thiago da Silva 

Gusmão Cardoso. 
 

E-mail: lais.regina.silva.melo@gmail.com 
 
Introdução: No grupo de medidas confiáveis para mensurar características 
psicológicas encontram-se os métodos projetivos, utilizados desde o século XX. 
Embora no passado tenham sido questionados, hoje métodos como o House-Three-
Person (HTP) e as Pirâmides Coloridas de Pfister (TPC) são usados e validados para 
medir aspectos da personalidade. Na literatura não encontramos, entretanto, em 
estudos de casos, a aplicação conjunta desses métodos, o que seria interessante para 
observarmos as consistências entre as estruturas de personalidade avaliados por 
ambas as medidas. Objetivos: Investigar possíveis semelhanças e 
complementariedade entre os indicadores emocionais e cognitivos do HTP e TPC no 
estudo de caso de um paciente adulto. Método: A participante de 21 anos, sexo 
feminino, universitária, realizou na Policlínica do UNASP avaliação por meio dos 
métodos projetivos HTP e TPC, aplicados em dois encontros com aproximadamente 
50 minutos de duração. Para aplicação e correção foram seguidas rigorosamente as 
instruções dos manuais dos métodos projetivos. Para a investigação das possíveis 
semelhanças entre os métodos foi utilizada uma tabela agrupando os indicadores 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 182 

cognitivos e emocionais encontrados. Resultados: No HTP a participante apresentou 
indicadores como insegurança e retraimento, (tamanhos, linhas de solo, utilização das 
margens, omissão das raízes da árvore, rasuras e desenho distante); ansiedade 
(detalhes excessivos, linhas fortes e ênfase nos braços na figura humana); percepção 
da realidade (detalhes essenciais), sensibilidade e flexibilidade, (casa em perfil 
parcial). Na correção do TPC, a participante também apresentou indicadores como 
insegurança, ansiedade e busca do equilíbrio (processo de execução desordenada, 
colocação descendente, formação simétrica); repressão/sufocamento dos impulsos 
(estrutura em manto). Desse modo foram confirmadas semelhanças e 
complementariedades entre os indicadores de ambos os instrumentos. Conclusão: 
Os resultados convergentes sugerem que a aplicação de ambos os métodos auxilia 
no processo de investigação clínica da personalidade do examinando, além de 
reafirmar a validade dos métodos projetivos. 
 
Palavras-Chave: Teste das Pirâmides Coloridas; House Three Person; 
Personalidade; Métodos Projetivos. 
 
 
 

TRANSEXUAIS E O ACESSO A SAÚDE PÚBLICA 
 

Felipe Pereira Silva; Leila Raquel Alves Sant´Ana; Alberto Domeniconi 
Nery. 

 
E-mail: felipeps76@hotmail.com 

 
Introdução: A sexualidade, ao contrário do que muitos pensam, não é algo dado pela 
natureza, inerente ao ser humano. A sexualidade envolve rituais, linguagens, símbolos 
e representações que são próprios de processos culturais. Logo todas as expressões 
de gênero que saiam do esperado para os atuais meios sociais binários, como a 
transexualidade, são vistas e encaradas com estranhamento e preconceito. O 
preconceito, a violência e a cobrança da masculinidade são elementos que estruturam 
as relações familiares destes indivíduos. Este padrão discriminatório provoca a 
marginalização destes que, sofrendo rejeição em casa, se veem obrigados a 
abandonar o próprio lar, ou são diretamente expulsos, constituindo assim a expressão 
mais forte da exclusão familiar. Sem contar com o apoio familiar e com baixo nível de 
escolaridade, partem em busca de emprego formal e são discriminados. Isso faz com 
que 83% da população trans termine na prostituição. A vulnerabilidade física é o maior 
desafio deste grupo, em razão dos inúmeros perigos a que são subjugados. O risco 
de contaminação do vírus HIV é grande um desafio, visto que esta população já é 
estigmatizada historicamente por isto. Entre outros encontram-se o que se expõe, por 
exemplo, no relato de algumas de suas entrevistadas como sintomas de depressão, 
por causa da pressão que sofrem diariamente e o alívio que encontram através do 
uso de drogas. Mesmo sob o efeito de todos estes fatores nocivos à saúde, e 
consequentemente à vida, a recusa ao serviço médico ainda se sobrepõe à 
necessidade de auxílio, principalmente pelo medo da discriminação e ridicularização 
que sofrem. Objetivos: A partir desta ótica, o presente trabalho visa discutir, através 
de uma pesquisa investigativa, as dificuldades e obstáculos que a população trans 
enfrenta no acesso a serviços de saúde. 
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Palavras-Chave: Saúde; Transexualidade; Transgêneros. 
 

 

 

TRIAGEM DIGITAL PARA QUALIFICAÇÃO DE DEMANDA POR 
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM UM SERVIÇO 

ASSISTENCIAL DA CIDADE DE SÃO PAULO 
 

Isaac dos Santos Teixeira Junior; Thiago da Silva Gusmão. 
 

E-mail: istj16@gmail.com 
 
Introdução: Triagem em serviços assistenciais de saúde, em geral caracterizam-se 
pela seleção e escolha de pacientes que possam ser beneficiados pelo atendimento 
prestado em uma determinada instituição. Atualmente, um dos modos de se realizar 
a triagem é por meio de questionários on-line, uma vez que facilitam a coleta e 
tabulação dos dados, além de tornar mais acessíveis e rápidos os processos de 
triagem. Objetivos: Nesse intuito, foi desenvolvido um questionário digital 
disponibilizado para indivíduos que buscavam os serviços do NANI (Núcleo de 
Atendimento Neuropsicológico Infantil). Este questionário contém dados relacionados 
ao desenvolvimento físico, social e de aprendizagem do paciente, queixa e histórico 
médico prévio, permitindo aos profissionais do NANI ordenar, priorizar e encaminhar 
aqueles pacientes com necessidades reais de atendimento neuropsicológico. 
Método: Dessa forma foram tabuladas informações de 205 pacientes, que foram 
analisadas e encaminhadas para os respectivos ambulatórios do NANI, a saber, 
Transtorno do Déficit Atenção e/ou Hiperatividade, Transtornos de Aprendizagem, 
Síndromes Genéticas e Lesões Cerebrais. Resultados: O perfil traçado revelou que 
a média de idade foi de 9,6 anos (dp = 2,3), 46% eram procedentes da Zona Sul, 
22,8% da Zona Leste, 9,6% da Zona Norte e 9,6% da Oeste, além disso 64,5% não 
tinham convênio médico. Em 77% dos pacientes o motivo do encaminhamento foi 
dificuldades de aprendizagem, 30% devido às dificuldades de leitura e escrita, e 24% 
a de matemática; 39% tinham queixa de desatenção, 26,3% de agitação, 18,4% de 
oposição, 11,8% de agressividade, 17,5% de interação social, 6,1% de depressão. 
Quanto a exames prévios, 20,6% já haviam realizado avaliação neuropsicológica, 
14% ressonância magnética e 10% tomografia. Conclusão: Esses dados revelam que 
a maioria dos pacientes triados tinham reais necessidades de avaliação 
neuropsicológica interdisciplinar, principal serviço ofertado pelo NANI, porém cerca de 
20,6% já havia realizado o exame antes, sendo desnecessária a sua passagem 
imediata por algum dos ambulatórios. 
 
Palavras-Chave: Triagem Digital; Neuropsicologia; Serviço Assistencial. 
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UMA ANÁLISE DA PERSONALIDADE ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO 
DOS TESTES PROJETIVOS HTP E PIRÂMIDES DE PFISTER: UM 

ESTUDO DE CASO 
 

Vivian Loietes de Oliveira Prado; Taysis da Silva Rocha Fiuza; Thiago 
da Silva Gusmão Cardoso. 

 
E-mail: vivianloietes@gmail.com 

 
Introdução: O teste HTP (House Tree-Person Test) constitui-se como um dos testes 
psicológicos projetivos, capazes de favorecer o aparecimento do mundo interno e 
subjetivo, além de estimular a projeção de elementos da personalidade e de áreas 
conflituosas. Ao se enfatizar aspectos qualitativos, propicia uma compreensão 
dinâmica das características e do funcionamento do indivíduo, e sendo assim, permite 
acesso a informações de como uma pessoa experiencia a sua individualidade em 
relação ao ambiente do lar, sua relação com o outro e consigo mesmo. Objetivo: O 
presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso de uma paciente 
com indicadores gráficos nos desenhos do HTP sugestivos de angústia, ansiedade e 
traços de psicose. Método: Como complementação diagnóstica, foi aplicado o teste 
TPC (Pirâmides Coloridas de Pfister) que fornece informações sobre aspectos como 
a expressão da afetividade, indicadores de depressão, ansiedade e agressividade. Os 
testes foram aplicados em dois encontros na policlínica do UNASP. Resultados: No 
teste HTP, em todos os desenhos foram encontrados a qualidade da linha muito forte 
e desenhada com pressão e desordem. A presença de detalhes não essenciais como 
o cercado, as máscaras, o espelho e a representação do vento demonstra um 
contraponto tendo em vista que detalhes essenciais foram omitidos, como as mãos, 
pernas e traços faciais. No TPC foi usado padrões de respostas variadas, tanto nas 
cores utilizadas quanto na sequência de preenchimento das pirâmides. Conclusão: 
com base na teoria psicanalítica, identificou-se a representação do testando de suas 
figuras parentais, assim como seu lugar numa esfera familiar e de sua personalidade. 
Tal análise permitiu constatar uma emocionalidade instável, assim como 
características que expressam perturbações na personalidade em ambas as 
produções gráfica e expressivas obtidas nos testes.  
  
Palavras-Chave: Testes Projetivos; Personalidade; HTP; TPC. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: FISIOTERAPIA EM CASA  
 

Afonso Silva Fonseca; Cleyton Jesus dos Santos Santana; Daniel 
Jesus dos Santos Santana; Jéssica L. S. G. de Castro; Kelly Cristina de 

Oliveira; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu 
Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa. 

 
E-mail: afonsofonseca32@gmail.com 

 
Introdução: O sistema irá oferecer ao usuário uma plataforma onde possa ter auxílio 
textual ou em vídeo acerca de como evitar simples lesões, antes ou depois das 
sessões de fisioterapia, como os punhos por exemplo. Por meio de um campo de 
cadastro, o administrador fará o cadastro para o usuário poder usufruir de todas as 
funcionalidades presentes no sistema. Objetivo: O sistema tem como objetivo auxiliar 
o paciente no seu tratamento, desenvolver e manter a capacidade física e funcional 
do paciente, esperando trazer facilidade e conforto durante o processo. Método: 
Sendo um projeto de desenvolvimento de software pretenderá suprir as possíveis 
necessidade típicas de um profissional e de seus pacientes, como: agendamento de 
consultas, contato com o profissional através via e-mail, vídeos para auxiliar com o 
tratamento, avaliação da qualidade dos exercícios. O sistema deverá permitir ao 
administrador ativar e desativar pacientes e fisioterapeutas e devera também atribuir 
um código de identificação único para cada paciente e fisioterapeuta. Resultados: 
Este projeto está sendo desenvolvido por analistas e desenvolvedores com auxílio de 
uma profissional fisioterapeuta, que está designando cada etapa do sistema. 
Indicando inclusive que ele poderá ser importante na sua área, deixando o paciente 
sempre alerta no seu tratamento para obter melhoras. Conclusão: Conclui-se que o 
sistema irá auxiliar no processo de tratamento e facilitará o acompanhamento das 
respectivas atividades, tendo a finalidade de auxiliar no tratamento e assistência a 
distância acerca da capacidade física e funcional do paciente.  
 
Palavras-Chave: Sistemas; Fisioterapia; Vídeo; Educacional. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO AGENDAMENTO DE 
REUNIÕES ENTRE ALUNOS E COORDENADORES  

 
Andressa Ferreira Busch; André Marcos da Silva; Edmar Santos; 

Gustavo Abreu Caetano; Moisés Santana Araújo; Poliana Silva de 
Oliveira; Ricardo Acácio Silva; Robert Junio Monteiro de Faria; 

Shayana Aparecida Meyer; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da 
Rosa.  

 

E-mail: andressa.busch95@gmail.com 

 

Introdução: Algumas instituições de ensino não possuem uma ferramenta que facilite 
a comunicação entre os coordenadores de cursos e seus alunos, esse processo ainda 
é feito de forma manual, o que obriga o aluno ir até a coordenação de cursos e verificar 
horários disponíveis para só então fazer um agendamento de horário com seu 
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coordenador. Tendo ciência deste fato o projeto busca melhorar esse processo e 
evitar possíveis transtornos sugerindo uma agenda online. Objetivos: A proposta 
desse sistema é justamente automatizar os agendamentos entre os alunos e os 
coordenadores das instituições de ensino, por meio de uma ferramenta online, 
possibilitando consultas, agendamentos e cancelamentos de reuniões de forma fácil 
e organizada sem a necessidade de se locomover até a instituição. Método: O 
Sistema será desenvolvido em linguagem Java, utilizando a IDE de programação 
Eclipse. Para modelagem de banco de dados será utilizado a linguagem MySQL, 
utilizando a ferramenta de apoio MySQL Workbench. Na criação dos diagramas do 
banco de dados será usado o DB Design e no protótipo do sistema será usado o 
Balsamiq Mockups, para diagramas UML serão utilizados o Astah Community e o 
Draw.io e para auxílio do front-end será utilizado o Bootstrap. Resultados: O projeto 
ainda se encontra em desenvolvimento e segue conforme as etapas de processos de 
software contando até o momento com análise e levantamento de requisitos, 
diagramas de use-case, navegação, classes, atividades, estados e sequência. No que 
se refere ao banco de dados o mesmo foi desenhado e diagramado na modelagem 
MER, bem como seus scripts de base de dados foram criados. Conclusão: É possível 
concluir parcialmente, que através dos objetos analisados e criados seguindo os 
modelos da Engenharia de Software, que o projeto proposto poderá efetivamente 
contribuir para melhoria e efetividade da comunicação entre aluno e coordenador.  
 
Palavras-Chave: Sistema; Agendamento; Alunos; Coordenadores; Diagrama; 
Usabilidade. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO AGENDAMENTOS 
RÁPIDOS PARA CLÍNICAS  

 
Andrew Moraes Ferreira; Diovanny Cesar; Rafaella dos Santos 

Fernandes; Wesley Alves Ferreira; André Marcos da Silva; Edmar 
Santos; Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo 

da Rosa. 
 

E-mail: andrewmoraes2@gmail.com  
 
Introdução: Diariamente uma atendente ou secretária deve perder muitas horas do 
dia ou ser contratada somente para confirmar com pacientes se eles comparecerão a 
sua consulta ou não. Visando atender a melhoria e incluir praticidade no agendamento 
e notificações (alertas) encaminhadas ao paciente de uma clínica ou consultórios em 
geral é se propõe esse projeto. Objetivos: A intenção do sistema proposto é 
automatizar este tipo de serviço dando a fim de liberar o atendente para outras 
necessidades a partir do tempo ganho com a automatização de processos 
sistemáticos em um consultório ou clínica médica. Método: O projeto será 
desenvolvido sobre a plataforma PAAS e para o desenvolvimento web será utilizado 
HTML5, CSS, bootstrap, jQuery, JavaScript e Angular entre outros frameworks e 
linguagens. Uma aplicação mobile também será desenvolvida utilizando o Ionic com 
Typescript. Será utilizado API'S para que o aplicativo já seja lançado em mais que 1 
linguagem o tornando portável. Resultados: Até o momento foram desenhados os 
principais objetos determinados pela engenharia de software, levantamento de 
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requisitos, diagramas use-case e diagramas de classes. O projeto do banco de dados 
também foi desenhado e diagramado na modelagem ER. Conclusão: Conclui-se com 
os resultados objetivos até essa etapa que o projeto indica altas possibilidades de 
aperfeiçoamento e de amadurecimento para tornar-se uma ferramenta perfeitamente 
implementável e fácil aceitabilidade pelo público alvo.  
 
Palavras-Chave: Sistemas; Clínica Médica; Consultório; Agendamento; Notificação. 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO LINHA DO TEMPO  
 

Cristiane de Oliveira Santos; André Marcos da Silva; Edmar Santos; 
Gustavo Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa; 

Bruno Pereira; Lorran Farias; Fábio Guedes; Augusto Rosa. 
 

E-mail: andressa.busch95@gmail.com 
  
Introdução: Muitas vezes ocorrem lapsos de memória que são difíceis de serem 
resgatados pelo indivíduo, seja por síndrome de burnout, bloqueio, trauma, stress ou 
outras patologias. Contudo ao se determinar um período de lembrança com base em 
uma determinada data ou período semestral/anual, fica mais fácil exercitar a memória, 
permitindo-o lembrar-se dos eventos ocorridos paralelos ou sequenciais. Objetivo: A 
proposta desse projeto é oferecer ao usuário uma maneira prática de registrar eventos 
e memórias ocorridos em um período. O sistema se baseia na técnica TLT, utilizada 
na área da Psicologia/Terapia como exercício para fortalecer memória, onde o 
indivíduo registra os acontecimentos mais recentes de sua memória, puxando 
informações relacionadas no instante em que registra os fatos. Método: O sistema 
será desenvolvido para permitir o fracionamento dos acontecimentos para auxiliar o 
usuário a se lembrar dos fatos "por partes". Ao final dos registros inclusos, o aplicativo 
poderá apresentar uma linha do tempo com a ordenação dos registros, apresentando 
título ou tópico com datas em uma relação completa ao usuário, na qual a visualização 
dos eventos está de acordo com a orientação feita pelo usuário. O projeto também 
abordará uma versão WEB para acompanhamento com perfil de usuário para visão 
do Psicólogo ou Terapeuta, que poderá acompanhar a evolução do paciente. 
Resultados: Com os estudos apresentados até o momento, entende-se que o 
sistema permitirá que o usuário exercite sua memória por meio dos recursos 
desenvolvidos, conforme as teorias cognitivas ou associadas à memória. Conclusão: 
Observando o sistema como um todo, baseado na Engenharia de Software e nos seus 
modelos, é possível concluir parcialmente que a proposta do sistema beneficiará 
grandemente os profissionais relacionados à perda de memória.  
  
Palavras-Chave: Sistemas; Memória; Linha do Tempo; Trajetória; Tratamento; 
Lapsos de Memória. 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO SISTEMA DE 
COLPORTAGEM DE PALESTRA  

 
Jhones Silva dos Santos; Marcos Vinicius Lima De França; Rafael de 

Sousa Pires; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu 
Caetano; Roberto Sussumu Wataya; Rodrigo da Rosa. 

 
E-mail: jhelorsds@gmail.com 

 
Introdução: Os colportores de palestra, para que possam ter acesso as empresas e 
oferecer seus materiais, precisam de obter informações específicas dos responsáveis 
da empresa e estabelecer contato para realizar o agendamento para realização das 
palestras. Normalmente essas informações ficam em posse dos próprios colportores 
que já fizeram algum trabalho em determinada empresa, assim, os dados não são 
compartilhados. Objetivo: O propósito desse projeto será desenvolver um software 
destinado a área de colportagem de palestra que permita gerenciar todo o processo 
de agendamentos e compartilhamentos de informações a fim de potencializar a maior 
produtividade e melhor alcance dos palestrantes. Método: O sistema será 
desenvolvido fundamentado na metodologia orientada a objetos e será codificado em 
linguagem CSharp. Para modelagem de banco de dados será utilizado o BrModelo, 
com o banco de dados Oracle Database, para criação dos diagramas UML será usado 
o Astah Professional, brModelo e o Draw.io e para criação do protótipo do sistema foi 
usado o Balsamiq Mockup. Resultado: Até o momento foi possível levantar os 
requisitos do sistema, os diagramas UML, realizar a modelagem de banco de dados, 
as regras de negócio e os protótipos de tela. Conclusão: Após a execução dos 
levantamentos de requisitos, dos diagramas UML, regras de negócio, protótipos de 
tela e modelagem de banco de dados, foi possível concluir que o sistema proposto 
maturou o suficiente para atender perfeitamente e ser viável de ser desenvolvido e 
executado. 
 
Palavras-Chave: Sistemas; Colportagem; Palestras; Agendamento; Gestão; 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS: PROJETO TROCADOR  
 

Cleber Texeira Gomes; André Marcos da Silva; João Alberto dos 
Santos; Fernando da Costa; Rodrigo da Rosa; Ronye do Lago; Thiago 

de Souza Silva; Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano; Roberto 
Sussumu Wataya. 

 
E-mail: cleber.cruz@verity.com.br 

  
Introdução: Atualmente jogadores de consoles pagam caro por um jogo e após zerar 
ou enjoar desses jogos, o título se torna inútil, muitas vezes em estado de novo. 
Contudo, o jogo poderia ser ainda mais aproveitado por outro jogador que passa pela 
mesma situação com outro título por um custo baixo ou até mesmo na base de troca. 
Objetivo: O Aplicativo Trocador teve o propósito de ser uma plataforma interativa para 
troca de jogos de console. Disponibilizando um ambiente para que jogadores troquem 
seus jogos antigos ou encontrem outros de forma segura. O Sistema permite a 
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avaliação da reputação é feita por outros jogadores com quem se negocia, tendo como 
sua principal funcionalidade encontrar usuários com interesses equivalentes (jogo que 
deseja X jogo que possui). Método: O sistema foi desenvolvido utilizando a 
programação orientada a objetos no IDE Xamarin e contou com o apoio da 
metodologia ágil de desenvolvimento baseada no framework Scrum. Para apoiar a 
escolha dessa metodologia, utilizou-se o VSTS da Microsoft (Visual Studio Team 
Services) para manutenção e gerenciamento do Kanban da equipe, Sprints, e 
artefatos que se julgou necessários; além do versionamento de código e builds 
automáticas (integração contínua), hospedagem do site, serviços web, Banco de 
dados entre outros através do Microsoft Azure. Resultados: No primeiro semestre de 
2017, foi entregue ao Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) a 
primeira versão de experimentação do aplicativo trocador, com a maioria das 
funcionalidades bem-sucedidas e aprovado nos requisitos de teste. Atualmente o 
projeto encontra-se descontinuado devido aos desenvolvedores seguirem diferentes 
trajetórias. Conclusão: Conclui-se que a proposta criou a possibilidade de jogadores 
economizarem e se divertirem com títulos diversos e ainda contribuírem para o meio 
ambiente já que diversos títulos serão reaproveitados e não deixados no 
esquecimento ou descartados.  
 
Palavras-Chave: Sistemas; Jogos; Console; Troca. 
 
 
 

GUARDIAN ANGEL SCHOOL (SISTEMA DE CONTROLE DE 
ACESSO ESCOLAR)  

 
Emerson Marcelo Pedroso da Silva; Jadson Mateus de Miranda; Talita 
Oliveira Machado; Thamy Reis Umeno; Edmar Santos; André Marcos 

da Silva; Gustavo Abreu Caetano. 
  

E-mail: emersonsilv@gmail.com 
 
Introdução: Nosso sistema Guardian Angel School está voltado para o controle de 
crianças em instituições educacionais, onde alunos usando pulseiras, cartões ou 
chaveiros RFID, são controlados e registrados cada vez que passa por um ponto de 
acesso com leitora RFID, que estará instalado em catracas e portas das salas de aula 
para monitorar e registrar, seus dados, data e o horário de entrada e saída. Objetivo: 
Cada registro de acesso será armazenado em um banco de dados mySQL e será 
visualizado no sistema web e mobile pelos gestores de ensino e responsáveis, eles 
terão acesso aos relatórios onde fará a consulta dos horários e datas registradas e 
assim saberá as informações dos alunos como suas faltas diárias e se as faltas forem 
recorrentes o aplicativo mostrará uma mensagem notificando os responsáveis, o 
sistema também fará a alimentação da lista de presença facilitando o momento da 
chamada, os gestores vão ter a possibilidade enviar comunicados pelo aplicativo. 
Método: O desenvolvimento de nosso sistema se iniciará na montagem e 
programação das leitoras RFID, que usará tecnologia embarcada Arduino, associado 
a uma antena RFID e conectada à rede. Nosso banco de dados ficará num servidor 
remoto, ele alimentará um site web e uma multiplataforma mobile com interação 
completa do sistema, e perfis diferenciados com funções especificas para gestores 
(professores, funcionários da administração, secretária ou diretores) e responsáveis 
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pelos alunos. Resultados: Nosso diferencial perante a outros sistemas RFID é o de 
ser uma solução pronta e reutilizável para qualquer escola, o envio de mensagens e 
alertas vias mobile, alimentados por um sistema que faz análise diárias na base de 
dados e procura discrepâncias na rotina do aluno matriculado em uma turma, como 
as já mencionadas faltas e alunos que adentram a escola, mas não vão para salas de 
aulas. Conclusão: Esperamos que o nosso sistema seja um auxílio a gestão de 
escola, mas à medida que pudermos agregaremos, novas funcionalidades.  
  
Palavras-Chave: Controle de Acesso Escolar; Ponto de Acesso; Leitora RFID. 
 
 
 

PROJETO MBarber 
 
 

Luiz Henrique Lopes Salles Junior; Guilherme Brunholi da Silva; 
Enryson Oliveira Ferraz; Marcio Marçal Milher; Stephen Knupfer; 

Gustavo Abreu Caetano; Edmar Santos; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: luiz.salles.lh@gmail.com 
  
Introdução: O mercado de estética no modo geral está em alta, homens brasileiros 
se rendem às tesouras em barbearias mais descoladas, com mix de serviços e 
espaços de socialização. Uma pesquisa realizada pela empresa Euromonitor 
Internacional aponta o crescimento de 7,1% do mercado de beleza masculino, em 
2015. A previsão é que o mesmo percentual de aumento se mantenha até 2019, 
colocando o Brasil no topo do mercado. Objetivo: O trabalho tem o objetivo de 
desenvolver um sistema web e Mobile que possibilite a consulta por profissionais de 
beleza, serviços e horários, além de permitir agendamento on-line do serviço 
desejado. Método: O desenvolvimento do projeto será realizado em linguagem 
orientada à objetos (JAVA), além de outras tecnologias como: Spring MVC, Spring 
Boot, JPA Hibernate, banco de dados MySQL. Para o aplicativo mobile será utilizando 
linguagem nativa, utilizando a IDE Android Studio. A interface será dividida em duas 
partes, uma para os clientes outra para as barbearias. Sendo assim o usuário poderá 
consultar preços e marcar horário. Já o profissional poderá ver a sua agenda e criar 
pacotes e promoções. Resultados: Facilitar a divulgação e gerencia das barbearias. 
Com uma ferramenta intuitiva, a um custo benefício e simples. Conclusão: O homem 
moderno tem se cuidado cada vez mais, não só no corte de cabelo, mas também no 
cuidado de sua barba, que hoje em dia voltou a moda. MBarber vem para facilitar a 
vida deste homem, que está em busca de um lugar que seja mais que um salão de 
cabeleireiro, mostrando a localização das barbearias mais próximas assim como seus 
profissionais, preços e disponibilidade.  
  
Palavras-Chave: Projeto MBarber. 
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SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

João Rafael; Renoar Barboza; Vinicius Lapa; André Marcos da Silva; 
Edmar Santos; Gustavo Abreu Caetano. 

 
E-mail: rafamarqs002@hotmail.com 

 
Introdução: O presente trabalho pretende estabelecer um ambiente para auxiliar um 
possível cliente a realizar, de forma simples e rápida, pesquisar e solicitar os mais 
diversos tipos de serviços oferecidos por autônomos qualificados da escolha do cliente 
solicitante, evitando algumas das dificuldades para se encontrar um trabalhador. 
Objetivos: O sistema tem o objetivo de proporcionar a um trabalhador autônomo um 
local onde divulgar seu (s) serviço (s) e qualificações, tornando assim a pesquisa por 
serviços mais ágil e fácil, e proporcionando ao cliente a opção de analisar o autônomo 
antes de contrata-lo. O sistema pretende também proporcionar uma comunicação 
entre o cliente e o trabalhador através de comentários para sanar possíveis dúvidas. 
Método: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, enriquecida com 
algumas entrevistas com pessoas que tiveram dificuldades para encontrar 
trabalhadores qualificados. Para o levantamento de requisitos foram utilizadas as 
técnicas de Questionário e Brainstorming entre os entrevistados e os desenvolvedores 
do sistema. Resultados: Com as entrevistas feitas a pessoas que tiveram dificuldades 
em encontrar trabalhadores, apresentamos nosso sistema como solução, resultando 
em um positivo aceite do sistema, pois o maior ponto positivo do trabalho é a facilidade 
e a rapidez com a qual o cliente pode procurar o serviço desejado, analisar as 
qualificações do autônomo, fazer possíveis orçamentos através de comentários no 
próprio sistemas, e contratando o autônomo através de um toque. Conclusão: 
Conclui-se que o presente sistema estabelecerá um ambiente para o usuário 
autônomo divulgar seu (s) serviço (s), e irá auxiliar o usuário cliente no processo de 
pesquisa e solicitação de um autônomo. 
 
Palavras-Chave: Sistema; Autônomo; Cliente; Serviços. 
 
 
 

SUICÍDIO: CONVERSAR É O MELHOR REMÉDIO  
  

Wesley dos Santos Lima; Lucas Ferreira Pinheiro; Felipe Pereira Pinto; 
Rodrigo da Rosa; André Marcos da Silva; Edmar Santos; Gustavo 

Abreu Caetano; Roberto Sussumu Wataya. 
 

E-mail: weesleyliima@Hotmail.com  
  
Introdução: Será criada uma rede social, que tem o intuito de conectar pessoas 
anonimamente para que elas mesmas se ajudem a resolver seus problemas, tanto de 
longo prazo e até mesmo situações de conflitos do dia a dia, na tentativa de diminuir 
sofrimentos futuros. O tema foi escolhido a partir de uma campanha do Facebook, 
chamada “Setembro Amarelo”, onde conscientizava as pessoas sobre a prevenção 
do suicídio. Conforme algumas pesquisas estatísticas mostradas, se apresentava 
quantas pessoas se suicidam por ano e para tentar diminuir esses casos, incentivar 
os usuários da rede a compartilhar seus problemas de uma forma que outras pessoas 
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que possam talvez ter passado pela mesma situação, tentem ajudar. Objetivos: 
Ajudar pessoas que estão passando por problemas emocionais e não tem liberdade 
para conversar, alguém de confiança, como familiares e amigos. Método: O 
desenvolvimento do projeto será realizado em linguagem orientada à objetos (JAVA), 
além de outras tecnologias como: PHP e banco de dados MySQL. Para o aplicativo 
mobile será utilizado linguagem nativa e um ambiente de desenvolvimento integrado 
para desenvolver para a plataforma Android IDE Android Studio. Cada indivíduo terá 
seu perfil sem precisar se identificar, cadastrando um nome fictício de sua preferência 
e sexo. Será possível fazer publicações de como se sente, permitindo que os outros 
usuários comentem e também iniciar conversas entre eles. Mediante ranking de 
melhores contribuições, será votado pelos “ajudados”, os melhores “conselheiros” e 
esses serão escolhidos para serem os moderadores da rede, que supervisionarão se 
há usuários que estão utilizando-a para fins indevidos, como comentários prejudicais, 
preconceituosos ou ofensivos e impedi-los de utiliza-la  
  
Palavras-Chave: Aplicativo Mobile; Prevenção; Ajuda; Suicídio; Desabafo; Ser 
Voluntario; Post Anônimo; Ranking. 
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A LUDICIDADE NO ENSINO E APRENDIZAGEM: OFICINAS DE 
CULINÁRIA SAUDÁVEL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (2017) 
 

Gisleangela Santos Lima; Karoline Carvalho dos Santos Almeida; 
Márcia Dias de Oliveira Alves; Sabrina Daniela Lopes Viana; Eunice 

Barros Ferreira Bertoso; Ivanildo Gomes do Prado. 
 

E-mail: gisleangelalima@gmail.com 
 
Introdução: 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. 
Objetivos: Estabelecer parceria entre o Centro Universitário Adventista e uma 
Organização Não Governamental (ONG) que atende famílias em situação de 
vulnerabilidade social; 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; Estimular entre as crianças e os adolescentes 
atendidos a aquisição de hábitos alimentares saudáveis por meio de atividades lúdicas 
e oficinas de culinária. Método: Relato de experiência fruto do projeto de extensão A 
importância do lúdico no processo de ensino aprendizagem: oficina de culinária 
saudável. Nos meses de fevereiro e julho de 2017, foram desenvolvidas palestras, 
teatro, painéis e oficinas culinárias (sobre aproveitamento integral de alimentos e 
sorvete de fruta natural) junto a 385 crianças e adolescentes atendidos por uma ONG. 
Resultados: As atividades realizadas no projeto abordaram os seguintes temas: 
higienização das mãos, 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. Conclusão: Notou-
se forte envolvimento das crianças/adolescentes e funcionários da associação; 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. 
 
Palavras-Chave: Ludicidade; Oficina Culinária; Educação Alimentar e Nutricional. 
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CUIDANDO DOS CUIDADORES E ACOMPANHANTES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
Joyce Cristina Santos Carvalho; Jackeline Araújo Silva Cirilo; Elisabete 

Venturini Talizin; Vivian Yuka Chino. 
 

E-mail: joycarvalho1997@gmail.com 

 

Introdução: As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são um dos maiores 
problemas de saúde pública. O Brasil tem experimentado transformações no padrão 
de mortalidade e morbidade, em função dos processos de transição epidemiológica, 
demográfica e nutricional. Assim, as DCNT vêm aumentando no Brasil e representam 
72% dos óbitos. Objetivo: Relatar a experiência de um projeto de extensão que teve 
como finalidade identificar fatores de risco para DCNT e orientar quanto à promoção 
de saúde e prevenção de doenças. Método: Trata-se de um relato de experiência do 
projeto realizado na Policlínica Universitária do Centro Universitário Adventista de São 
Paulo (UNASP), mediante convite aos cuidadores e acompanhantes de pacientes 
atendidos no local. Avaliou-se medidas antropométricas (peso, altura e circunferência 
abdominal), o Índice de Massa Corpórea (IMC), a pressão arterial (PA), e ofereceu 
orientações sobre o autocuidado, com ênfase nos resultados obtidos pela breve 
avaliação física. Participaram do projeto duas docentes-enfermeiras e 22 acadêmicos 
do 4° e 5° semestre do Curso de Enfermagem. Os atendimentos foram realizados 
durante o ano de 2017, individualmente em um dos boxes na Policlínica, com duração 
aproximada de 15 minutos. Resultados: Realizado 88 atendimentos, a maioria 
acompanhantes (82%), predominância do sexo masculino (58%) e faixa etária 
composta por adultos (37%) e idosos (34%). Referiram Hipertensão Arterial Sistêmica 
(39%), Diabetes mellitus (10%) e tabagismo (9%). Identificados na amostra: alteração 
de PA (11%), sobrepeso (39%) e obesidade (36%), circunferência abdominal acima 
do ideal em mulheres (55%) e em homens (26%). Conclusão: O projeto contribuiu 
para identificação de fatores de risco de DCNT e orientações sobre o autocuidado, 
promoção da saúde e prevenção de doenças aos acompanhantes e cuidadores 
atendidos, além de proporcionar a interação e troca de experiências entre os 
acompanhantes, cuidadores, docentes e acadêmicos de Enfermagem.  
 
Palavras-Chave: Promoção da Saúde; Prevenção de Doenças; Cuidadores. 
 
 
 

DIAGNÓSTICO DO COMPORTAMENTO OPERATÓRIO DE ALUNOS 
COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DO LAPEMA  

 
Rubinaria Rocha Oliveira; Stephanie de Souza Portela; Elnaque Ribeiro 

Costa Leite. 
 

E-mail: rubyoliveira@outlook.com  

 

Introdução: Realizamos nessa pesquisa, uma investigação do comportamento 
operatório de alunos com dificuldades de aprendizagem do LAPEMA. A mesma foi 
desenvolvida no Laboratório de Pedagogia e Matemática (LAPEMA) do Curso de 
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Pedagogia do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Tomou-se por referência 
a Epistemologia Genética de Jean Piaget, no qual as provas operatórias clássicas de 
Piaget foram as ferramentas utilizadas para a identificação do nível de operatoriedade 
alcançado pela criança. na situação presente. Objetivos: Identificar o nível de 
conservação das quantidades discretas e contínuas, de inclusão de classes e de 
seriação operatória, para assim descobrir o nível de operatoriedade dos alunos do 
laboratório. Método: Foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem 
qualiquantitativa, abrangendo 20 sujeitos de 6 a 13 anos de idade, de ambos os sexos. 
As provas foram aplicadas individualmente em uma sala reservada e montada com os 
materiais necessários para a aplicação das mesmas; foram filmadas e transcritas para 
análise. Resultados: Como resultado, salientamos que das 20 crianças, apenas uma 
está no estágio operatório concreto, pois ela já possui as estruturas operatórias 
reversíveis necessárias para trabalhar com signos, conseguindo desse modo, resolver 
problemas que necessitam da abstração reflexiva. Quando há a abstração reflexiva, 
a criança construiu estruturas operatórias capazes de estabelecer relações, 
demonstrando que tem possibilidades de acompanhar o que é proposto na escola 
regular. Conclusão: Diante dos resultados obtidos, o professor torna-se peça 
fundamental para propiciar as condições desafiadoras necessárias para o 
desenvolvimento do aluno e consequentemente a construção dos conhecimentos. 
Portanto, serão as atividades provocadoras e as intervenções do professor que 
fomentarão a aprendizagem operatória e, portanto, significativa.  
  
Palavras-Chave: Aprendizagem; Desenvolvimento; Comportamento Operatório; 
Dificuldade de Aprendizagem. 
 
 
 

IGREJAS SAUDÁVEIS: EXPERIÊNCIA DE PROMOÇÃO E 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE EXPOSIÇÕES EDUCATIVAS 

 
Izabel Maria de Oliveira; Anselmo Cordeiro de Souza; Gina Andrade 

Abdala; Maria Cecilia Leite de Moraes. 
 

E-mail: izabel.fafis@hotmail.com 
 

Introdução: A temática Promoção da Saúde emerge da Saúde Pública e fundamenta-
se como espaço de reflexão e prática da saúde indicando entre outros princípios, 
iniciativas intersetoriais, ou seja, a busca por uma integração de outros setores da 
sociedade para o enfrentamento dos enormes desafios extrapolando em muito o 
binômio saúde doença. Essas inciativas setoriais, tais como escolas, universidades, 
organizações e mesmo igrejas saudáveis tem corroborado neste sentido. Objetivo: 
Apresentar uma experiência de educação em saúde numa comunidade religiosa por 
meio de “feiras de saúde”. Método: Trata-se de relato de experiência de evento 
educativo promovido em uma Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) aberto a 
comunidade adjacente, operacionalizado na forma de um circuito de vida saudável, 
denominado “Feira de Saúde”. O evento realizou-se como atividade proposta pelo 
Ministério de Saúde da IASD regional, implementado na igreja local e contou com o 
apoio de universitários de Instituição de Ensino Superior (IES) mais próxima. 
Resultados: Observou-se que a Feira em si promoveu a educação em saúde com 
foco nos princípios de vida relacionados aos hábitos saudáveis por meio do circuito 
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nominado no Brasil como “Oito Remédios Naturais” (RN) e ações práticas 
relacionadas a cada um deles, a saber: temperança, nutrição adequada, luz do sol, 
água, exercício físico, ar puro, descanso e confiança. A ação educativa possibilitou 
ainda a atuação multidisciplinar entre profissionais da saúde, a saber, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros, médicos e profissionais de outros 
setores, tais como, educadores físicos, pedagogos e teólogos, junto à comunidade 
religiosa e adjacências. Conclusão: Com essa iniciativa intersetorial possibilitou-se 
um novo e mais ampliado olhar do papel da fisioterapia e outras áreas da saúde nos 
níveis de atenção primaria à saúde, possibilitando uma melhor e mais efetiva atuação, 
bem como uma aproximação entre as instituições sociais e profissionais participantes. 
 
Palavras-Chave: Exposições Educativas; Educação em Saúde; Promoção da Saúde. 
 
 
 

LIDANDO COM AS EMOÇÕES: OFICINA DE ARTE TERAPIA 
 

Rebecca Ferreira Fonseca; Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian 
Andrade Araújo. 

 
E-mail: rebecca_ferreiraf@yahoo.com.br 

 
Introdução: A arte é uma criação humana com valores estéticos (beleza, equilíbrio e 
harmonia) que sintetizam suas emoções, história, sentimento e a sua cultura. A arte 
terapia possibilita o autoconhecimento, através do resgate da autoestima, 
autoconfiança, através das produções artísticas, possibilitando que o indivíduo 
desenvolva recursos internos saudáveis para o enfrentamento de seus problemas. 
Objetivos: Explorar as emoções de cada indivíduo, aquelas provenientes de sua 
cultura e história, para com isto possibilitarem-se as percepções individuais e grupais. 
Propiciar momentos para o desenvolvimento da criatividade e socialização. Método: 
Para este trabalho, a população utilizada foi de 104 voluntários e através de 8 sessões 
arte terapêuticas, foi desenvolvido um trabalho de construção de identidade grupal a 
partir do reconhecimento da individualidade. Foram propostas atividades como: roda 
de conversa, auto expressão plástica, teste de estresse, dobradura, construção em 
origami e cartões, etc. Resultados: Observou-se a satisfação da equipe ao ver a 
materialização de uma nova produção a partir de uma representação individual que 
representa cada um deles inseridos harmoniosamente em um contexto. A percepção 
dos resultados foi notada em reações e relatos. Percebe-se que houve identificação 
positiva e manifestações efetivas no desenvolvimento das atividades. Conclusão: Foi 
uma experiência relevante, pois da expressão artística o indivíduo pode se reconhecer 
melhor, aprender a lidar melhor com suas experiências traumáticas, melhorar seus 
recursos cognitivos, além de poder usufruir de propriedades revitalizantes da 
produção artística.   
 
Palavras-Chave: Artetarapia; Autoconhecimento; Emoções; Psicologia. 
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PROJETO ANGOLA-BRASIL: VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 
CULTURAL POR MEIO DA CULINÁRIA 

 
Gisleangela Santos Lima; Domingos Gonçalves Zacarias Chicapa; 

Cristina Etosi Ricardo Azevedo; Nazaré Filipa Bumba Serpa; Sabrina 
Daniela Lopes Viana; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
E-mail: gisleangelalima@gmail.com 

 
Introdução: Os modos de comer particulares compõem parte importante da cultura 
de uma sociedade e estão fortemente relacionados com a identidade e o sentimento 
de pertencimento social das pessoas, com a sensação de autonomia, com o prazer 
propiciado pela alimentação e, consequentemente, com o seu estado de bem-estar. 
Objetivos: levantar as dificuldades e expectativas dos angolanos em relação à vida 
acadêmica no Brasil; desenvolver atividades de acolhimento e valorização da cultura 
angolana por meio da culinária e desenvolver um caderno de receitas angolanas com 
glossário dos ingredientes que recebem nomes distintos em ambos países. Método: 
Trata-se de um relato de experiência, fruto do projeto de extensão universitária 
Angola-Brasil: Diversidade Cultural e Alimentar. As etapas dos projetos foram: contato 
com os alunos angolanos, roda de conversa, levantamento de receitas, oficina 
culinária e almoço coletivo. Resultados: No primeiro semestre de 2017, foram 
contatados os alunos angolanos matriculados no UNASP Campus São Paulo. Em 
maio, em comemoração ao dia da África, 31 estudantes angolanos e 8 colaboradores 
participaram de uma roda de conversa permeada por dinâmicas e louvores e ao final, 
um lanche foi servido. No segundo semestre, foram levantadas fotos, memórias e 
receitas angolanas e afro-brasileiras. Os relatos dos estudantes angolanos reforçaram 
a questão do laço com o país de origem, recordações de bons momentos e o orgulho 
de sua cultura. Os afrodescendentes trouxeram em suas memórias, a questão da 
cultura envolvendo afeto, memórias de infância, pessoas e tradição.  Em novembro, 
em comemoração ao mês da consciência negra, foram planejados uma oficina 
culinária e um almoço com preparações dos dois países e entrega do livro de receitas. 
Conclusão: O projeto tem se mostrado frutífero, permitindo a integração de 
estudantes e culturas por meio da valorização e divulgação da cultura alimentar.  
 
Palavras-Chave: Cultura Alimentar; Culinária; Diversidade Cultural. 
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PROJETO PÃO DA VIDA DESENVOLVIMENTO DE RECEITAS 
SAUDÁVEIS, ESPIRITUALIDADE E AÇÃO SOCIAL ENTRE 

UNIVERSITÁRIOS 
 

Joselma Bezerra do Nascimento Silva; Carynna dos Santos 
Nascimento Monteiro; Gabriela Merkler Martins; Jéssica Cielly Antunes 

Rocha; Raissa Vieira Rossi; Evellin Damerie Venâncio Müller Malta; 
Márcia Cristina Teixeira Martins. 

 
E-mail: marcia.martins@unasp.edu.br 

 
Introdução: O projeto Pão da Vida iniciou-se em 2014, derivado da parceria entre o 
curso de Nutrição, Pastoral Universitária e Extensão Universitária de uma instituição 
confessional de ensino superior da zona sul de São Paulo. Inclui atividades semanais 
de desenvolvimento de receitas saudáveis, espiritualidade com base bíblica e ação 
social entre universitários. Objetivo: Desenvolver receitas saudáveis padronizadas 
baseadas em alimentos in natura e processados através de fichas técnicas de 
preparo. Método: No ano de 2017 foram realizadas as 6ª e 7ª edições do projeto. O 
lanche servido semanalmente foi composto por pão 100% integral, patê ou geleia de 
frutas, bolo ou torta, frutas e suco natural. Todas os ingredientes utilizados são de 
origem vegetal. Para padronizar as receitas foi desenvolvido um receituário e utilizado 
a ficha técnica de preparação (FTP). Posteriormente, as receitas foram repetidas 
através do revezamento entre manipuladores para garantir sua estabilidade. Ao final 
da distribuição, os universitários realizam a análise sensorial das preparações 
utilizando a escala hedônica com variação de 1 a 5. Ao Termo “Detestei” foi atribuído 
o valor 1 e ao termo “Adorei” foi atribuído o valor 5. Resultados: Foram padronizadas 
apenas as receitas processadas, sendo elas: uma receita de pão 100% integral, seis 
receitas de geleias de frutas, oito receitas de patês vegetais, sete bolos doces e quatro 
tortas salgadas. Na análise sensorial, as notas médias variaram entre 4 a 5. As 
receitas com menor aceitação foram o patê de berinjela e o de cenoura com abobrinha 
(nota 3) e as com maior destaque foram os bolos de arroz, de morango e as geleias 
de frutas (nota 5). Conclusão: Foi possível padronizar 26 receitas com alto grau de 
aceitação utilizando alimentos in natura favorecendo a formação de hábitos 
alimentares saudáveis em encontros que proporcionam o fortalecimento de relações 
sociais e o desenvolvimento da espiritualidade. 
 
Palavras-Chave: Alimentação Saudável; Espiritualidade; Socialização. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, AOS 
FAMILIARES DE PACIENTES NA UTI, SOBRE A DOAÇÃO DE 

ÓRGÃOS 
 

Ana Paula Oliveira; Roberto Carlos Sonego. 
 

E-mail: aoliveira612@gmail.com 
 
Introdução: A prática dos transplantes de fígado em seres humanos é recente, 
iniciando-se há cerca de 40 anos, com o pioneirismo de Starze, que realizou o primeiro 
transplante de fígado humano em 1963. O transplante de fígado consiste na troca do 
fígado do paciente doente este chamado receptor por um fígado órgão saudável, o 
órgão que se destina a ser transplantado pode ser tanto um fígado inteiro, como 
bipartido, sendo este retirado a partir de doador cadáver ou doador vivo. Método: O 
método adotado neste estudo foi a pesquisa bibliográfica e de literatura; foram 
utilizados os seguintes os descritores: Assistência de enfermagem, UTI, Transplante 
hepático. Resultados: O tratamento cordial e atencioso é percebido pelo paciente 
cirúrgico durante todas as fases do SAEP, mesmo estando em uma situação de 
desconforto emocional ou fisiológica, confirmando a importância de uma assistência 
individualizada e mais humana. Os cuidados de enfermagem à família dos pacientes, 
pós morte encefálica, demonstra-se em esclarecer as dúvidas e orientar a família 
sobre a importância da doação de órgãos. Considerações Finais: É notório a 
importância da atuação do enfermeiro no acolhimento e humanização com a família 
visando prestar orientações sobre a doação de órgãos do paciente morto. Dúvidas 
são sanadas e o procedimento acontece de forma natural quando a família é 
abastecida com todas as informações de maneira mais humana pelo enfermeiro. 
Provendo assim, o aumento de sobrevida para milhares de pacientes que aguardam 
na fila de espera por um transplante. 
 
Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem; Doadores de Órgãos; Família. 
 
 
 

ATENDIMENTO DA ENFERMAGEM EM INSTITUIÇÃO DE 
EMERGÊNCIA EM ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS 

OFÍDICOS DO GÊNERO BOTROPS  
 

Sandra dos Santos Castro; Roberto Carlos Sonego. 
 

E-mail: san.castro10@gmail.com 
 
Introdução: No Brasil existem várias espécies de serpentes peçonhentas, mais 
especificamente oito tipos, das quais cinco são potencialmente mais perigosas 
quando existe contato com o veneno em seres humanos. Uma das mais conhecidas 
serpentes do gênero Bothrops é a Jararaca, que é encontrada em diferentes regiões 
do Brasil e é responsável por um índice de 80% a 90% dos casos de acidentes ofídicos 
peçonhentos. Os pacientes infectados reagem de diferentes maneiras e o pronto 
atendimento é determinante para que sua vida possa ser salva. Objetivo: Identificar 
a ação do enfermeiro na atuação do enfermeiro no atendimento às vítimas de 
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serpentes do gênero Bohtrops. Método: Essa é uma pesquisa de Revisão 
Bibliográfica, em publicações que abordem sobre o objetivo proposto. Resultados: 
Assim, o conhecimento e os cuidados que o enfermeiro deve ter pode ser o fator 
determinante para salvar uma vida. O conhecimento do Gênero Bohtrops, bem como 
os efeitos provocados por uma picada deste animal, deve ser de domínio pelo 
enfermeiro; bem como, o conhecimento de como melhor atender pacientes 
envenenados por essa serpente. Nesse artigo será descrito os principais cuidados e 
atenções necessárias ao atendimento de vítimas de acidente ofídico por Jararaca em 
unidade de saúde, em caráter de emergência. Conclusões: Tendo em vista o grau 
de porcentagem dos casos de acidentes, é de suma importância que o profissional de 
Enfermagem esteja preparado e que tenha conhecimento quanto a ação do veneno e 
quais cuidados devem ser observados ao atendimento de urgência.  
 
Palavras-Chave: Atendimento Enfermagem; Animais Peçonhentos; Acidente 
Botrópico.  
 
 
 

O ENFERMEIRO E A COMUNICAÇÃO NÃO VERBAL JUNTO AO 
PACIENTE 

 
Hugo Alves Sacramento; Roberto Carlos Sonego. 

 
E-mail: hugo.alves.sacramento@gmail.com 

 
Introdução: Geralmente sentimentos de dor e sofrimento são transpassados pelos 
pacientes por gestos com as mãos dedos ou até mesmo os pés, contrações da face 
mexendo os olhos nariz, ou seja, até mesmo franzindo o rosto, lágrimas, sorrisos, 
alterações de comportamento devem ser prontamente reconhecidas, pois servem de 
indicativa para a adoção de medidas cuidadoras necessárias que poderão ser 
implantadas para que logo seja implementada, quando se trata de pacientes todo 
cuidado e atenção é pouco. Objetivo: Dada à importância da comunicação não 
verbal, o profissional de Enfermagem deve estar apto, ou seja, o profissional deve ser 
capacitado para utilizá-la, e por isso o objetivo do presente artigo é de reconhecer a 
importância da comunicação não verbal na atuação do enfermeiro. Método: A 
Metodologia de pesquisa para elaboração deste artigo é de revisão bibliográfica na 
base de dados BIREME (BVS) utilizando-se as palavras-chave: Assistência de 
Enfermagem e Comunicação não Verbal selecionando artigos em língua portuguesa 
no período compreendido entre 2011 a 2017. Resultados: Os resultados obtidos 
apontaram para a importância da linguagem não verbal para que seja estabelecido a 
interatividade entre o paciente e o enfermeiro e também a equipe multidisciplinar para 
que o trabalho em equipe possa ser conduzido para um mesmo objetivo. Conclusão: 
Como considerações finais fica o reconhecimento da importância da comunicação não 
verbal junto ao paciente de reconhecer e aprofundar os conhecimentos sobre as 
possibilidades existentes de comunicação não verbal, não só é possível como 
extremamente necessária pela Enfermagem. 
 
Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem; Comunicação Não Verbal; Interação 
com o Paciente. 
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INFECÇÕES DE ACESSOS VASCULARES PERIFÉRICOS: 
EPIDEMIOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO  

 
Marcio Antonio de Oliveira; Vivian Yuka Chino. 

 
E-mail: marcio.oliveira.79@hotmail.com 

 
Introdução: A terapia por infusão endovenosa é uma prática comum na saúde. 
Sendo, os cateteres venosos periféricos (CVP), os dispositivos de primeira escolha 
para tal terapia. Porém, existem fatores de risco associados à sua utilização, tais como 
infecção relacionado ao CVP. Objetivos: Identificar as características 
epidemiológicas mais relevantes das infecções de acessos vasculares periféricos e 
apontar as possíveis estratégias de prevenção destas enfermidades pela 
enfermagem, de acordo com a literatura. Método: Trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-
line (MEDLINE), Scientific Eletrônic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-
Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Resultados: O estudo 
demonstrou que a infecção de acessos vasculares periféricos tem forte associação 
com o uso de cateteres venosos periféricos, sendo a flebite a principal, em razão do 
tempo de permanência superior a 72 horas, curativos inadequados (falta de precaução 
padrão) e falta de higienização das mãos. As estratégias de prevenção identificados 
foram o domínio de conhecimento relacionado a anatomia e fisiologia relacionado a 
técnica de punção venosa, medidas profiláticas como higienização das mãos, uso de 
equipamentos de proteção, prática segura de administração de injetáveis e 
manutenção da técnica asséptica durante a inserção e o manuseio do cateter, 
qualidade do cateter e implantação de estratégias educacionais. Conclusão: Assim, 
as medidas que visam a diminuir os riscos de infecções associadas com a terapêutica 
por via venosa devem levar em conta a segurança do paciente e a relação custo-
benefício sendo a avaliação do material adequado para a punção de acesso venoso 
periférico e a padronização de conduta imprescindível para uma prática segura e ética 
com vista à elaboração de protocolos, para haver notificação adequada da prevenção 
e controle das infecções relacionadas aos CVP. 
  
Palavras-Chave: Infecção Relacionada a Cateter; Cuidados de Enfermagem; 
Epidemiologia. 
 
 
 

PAPEL DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR   
 

Juliana de Freitas Machado Chagas; Haviley Oliveira Martins. 
 

E-mail: juliana.machado1@hotmail.com 
 
Introdução: O Atendimento pré-hospitalar (APH) é aquele realizado junto a pacientes 
com quadros de natureza grave, que podem vir a resultar em sequelas ou até mesmo 
em morte. Durante as últimas décadas no Brasil, foram realizadas a implantação de 
inúmeros serviços de APH, voltando-se a atender um grande número de casos de 
trauma e de doenças crônicas. Este tipo de atendimento vai de atendimento telefônico 
até o envio de uma ambulância ao local da ocorrência, voltando-se a garantir às 
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vítimas a minimização de prováveis sequelas, garantindo condições básicas de 
sobrevivência. Objetivo: Este estudo busca analisar as atividades desenvolvidas pelo 
profissional Enfermeiro no âmbito do Atendimento Pré-Hospitalar. Método: Utilizou-
se uma revisão integrativa da literatura. Resultados: A partir do estudado observou-
se que as atividades que são realizadas pelo enfermeiro no Atendimento Pré-
Hospitalar abrangem a assistência, gerência e a supervisão de Enfermagem. 
Conclusão: Para atuar no APH os profissionais precisam possuir experiência 
profissional e habilidade técnica, observou-se que os Enfermeiros não recebem nos 
cursos de graduação a formação adequada para o Atendimento Pré-Hospitalar, tendo 
o próprio APH o papel de preparar o Enfermeiro para a atividade, durante as rotinas 
de trabalho. Houve ao longo dos anos uma preocupação legislativa em regular as 
atividades dos Enfermeiros, o que fez com que o profissional passasse a ter mais 
autonomia e motivação para a realização das atividades.   
   
Palavras-Chave: Atendimento de Urgência; Enfermeiro; Cuidados de Enfermagem.   
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM VILA VELHA-ES: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 

Aline Veras da Silveira; Beatriz dos Santos Souza; Jair Roberto Raya 
Sanchez; Nayara de Andrade Monteiro; Patricia Maria da Silva Costa; 

Cristina Zukowsky Tavares. 
 

E-mail: alinesilveira15@hotmail.com 

 

Introdução: O Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP-SP, 
desenvolveu nos últimos anos um programa intenso de fortalecimento do voluntariado 
entre seus estudantes, alcançando mais de 900 participantes em quatro anos. 
Objetivo: Relatar as experiências vivenciadas pelos voluntários na comunidade da 
Praia da Costa, Vila Velha- ES. Método: Foram realizadas as seguintes intervenções: 
Espaço Abraço/Desabafo, distribuição de abraços e por meio de uma escuta sensível, 
acolhimento das demandas apresentadas. Eco Espaço, entrega de mudas de plantas 
gratuitamente à população, acompanhada de orientações sobre como criar uma horta 
orgânica em casas e apartamentos. Pet Espaço, os voluntários acompanhados de 
uma veterinária, orientaram as famílias locais sobre os cuidados necessários no trato 
aos animais domésticos. Espaço Saúde, profissionais e estudantes da área da saúde 
realizaram aferição da pressão, massagens, medição do IMC, acompanhadas de 
orientações sobre saúde e qualidade de vida. Resultados: Em parceria com o Espaço 
Novo Tempo e a Associação Sul Espírito Santense, no período de 3 a 7 de julho de 
2017, 27 voluntários, em sua maioria universitários e egressos do UNASP - SP, 
atuaram numa comunidade de Vila Velha - ES, desenvolvendo ações na Praia da 
Costa, organizadas por meio espaços de vida saudável. Foram atendidas 
aproximadamente 5000 pessoas, dentre jovens e adultos. As ações desenvolvidas 
tinham como objetivo atender as necessidades da população, tendo como princípio a 
definição de saúde proposta pela Organização Mundial de Saúde, como um estado 
de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doenças. A 
população da Praia da Costa apresenta altos índices de transtorno depressivo. 
Conclusão: O envolvimento demonstrado pela população além dos benefícios 
proporcionados a mesma, foi motivacional aos voluntários. As interações 
estabelecidas pelas atividades foram enriquecedoras aos participantes. 
 
Palavras-Chave: Voluntariado; Experiências; Comunidade. 
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OBRA MÉDICO-MISSIONÁRIA E ESCOLA CRISTÃ DE FÉRIAS NO 
VILAREJO DE GAME FOKPE, TOGO 

 
 

Nyvian Alexandre Kutz; Janete Versuti; Thamires Aparecida Cardoso 
Matias de Lemos; Daniel Bueno Matias de Lemos; Sabrina Daniela 

Lopes Viana. 
 

E-mail: nyviankutz@hotmail.com 

 

Introdução: O Togo é um país da África Ocidental, cuja a situação geral é frágil 
economicamente, com uma renda per capita de 410 USD, em 2008, contra 818 USD 
em média para os países da África subsaariana. A saúde se caracteriza por altos 
níveis de morbidade e mortalidade, ocasionados principalmente por malária, causas 
neonatais, pneumonia e diarreia. A taxa global de mortalidade é estimada em 8,1 por 
mil habitantes. O vilarejo de Game Fokpe foi escolhido pela ADRA-Togo por 
apresentar falta de assistência médica profissional aos doentes. Objetivos: Oferecer 
consultas médicas e medicamentos a todos os moradores do vilarejo e arredores; 
Informar a população sobre cuidados pessoais, higiene e nutrição; Apresentar Jesus 
às crianças durante suas férias escolares. Método: Projeto de voluntariado 
envolvendo 18 participantes de diversas localidades do Brasil para a realização de 
obra médico-missionária e escola cristã de férias no período de 29 de junho a 13 de 
julho de 2017, no vilarejo de Game Fokpe, Togo. Resultados: Foram realizadas 
consultas médicas e distribuídos medicamentos, de acordo com a disponibilidade, 
durante 10 dias, para a população do vilarejo e arredores. Os principais problemas de 
saúde observados foram: dor crônica, malária, verminoses, infecções e escabiose. 
Diariamente foram realizadas palestras alertando sobre os cuidados necessários para 
a realização da higiene local e pessoal, direitos da mulher, nutrição e saúde. 
Aproximadamente 350 crianças participaram das atividades recreativas. A 
programação da escola cristã de férias consistia em: encenação de histórias bíblicas, 
brincadeiras de roda, jogos em equipe e momentos de música, conduzidos pelos 
voluntários e traduzidos para a língua local (Ewe) pelo intérprete. Foram doados 
remédios, brinquedos, roupas para a população e 200 mochilas para as crianças em 
idade escolar. Conclusão: Os objetivos propostos para o voluntariado foram 
alcançados, assim como uma profunda inserção cultural, com troca de saberes, 
culinária e de linguagem.  
  
Palavras chaves: Voluntariado; África; Missão. 
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PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA: FEIRAS DE SAÚDE KIDS NA 
GUINÉ BISSAU  

  
Eunice Barros Ferreira Bertoso; Vivian Inácio Zorzin; Wallyson Da Silva 

Santos; Benedito Donizetti Bertoso; Fátima Ramalho Lefone. 
 

E-mail: euni.barros@bol.com.br 
 
Introdução: No período de vinte dias do mês de dezembro e janeiro de 2017 tivemos 
o envolvimento voluntário de cinquenta e quatro profissionais e estudantes oriundos 
dos estados de quatro estados. Esse grupo deu continuidade ao projeto de 
intercâmbio cultural Change Your World com os Guineenses introduzido em 2013. 
Essa parceria tem trazido benefícios no que tange aos aspectos educacionais de uma 
forma significativa entre Brasil e a Guiné-Bissau para a juventude deste país. 
Objetivos: Tendo como objetivos promover o contato intercultural favorecendo a troca 
de experiências e conhecimentos. Propor um estilo de vida saudável através de 
orientação sobre o uso dos 8 remédios da natureza de forma lúdica. Método: A 
abordagem metodológica utilizada foi de forma qualitativa. Resultados: Tivemos a 
participação de 955 crianças. Foram planejadas atividades lúdicas como: oficinas, 
histórias, músicas, desenhos e demonstração de como escovar e cuidar dos dentes. 
O tempo de duração foi de 20 dias. O Projeto na Guiné Bissau desenvolveu ações em 
onze bairros. Foram: atendimento de saúde e odontológico; evangelismo para os 
adultos e as crianças. Atendimento domiciliar. Palestras e formação de professores e 
feiras de saúde Kids. Observamos a cooperação das crianças ao participarem das 
atividades coletivas, no circuito e também nas oficinas. Conclusão: Percebemos a 
identificação positiva com os personagens, levando em consideração os relatos, a 
alegria e o entusiasmo ao participarem. Evidenciamos ressignificação de atitudes 
relacionadas com novos hábitos de saúde para a sua vida pessoal no 
desenvolvimento das atividades. O Projeto “Feira de Saúde” oferece ao público de 
baixa renda atendimento preventivo e de orientação sobre as questões de saúde. 
Evidenciou-se que foi uma experiência enriquecedora, promovendo qualidade de vida.  
  
Palavras-Chave: Qualidade; Vida; Feiras de Saúde; Guiné; Bissau. 
 
 
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO I SIMPÓSIO KIDS DE 
CRIACIONISMO 

 
Stela de Moura Cerqueira; Karoline Carvalho dos Santos Almeida; 

Eunice Barros Ferreira Bertoso; Sabrina Daniela Lopes Viana; Márcia 
Cristina Teixeira Martins. 

 

E-mail: stela.cerqueira@unasp.edu.br   

  

Introdução: No princípio Deus criou os céus e a terra (Gênesis 1:1).  O criacionismo 
se baseia na fé da criação divina, como narrado na Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis 
encontra-se o relato de que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem. Objetivo: 
Este trabalho teve como objetivo apresentar o relato da criação bem como os oito 
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remédios da natureza (nutrição, exercício, água, luz solar, temperança, ar puro, 
descanso e confiança em Deus) para um público infantil de uma igreja adventista do 
sétimo dia (IASD) da zona sul de São Paulo. Método: Foi realizado um circuito de 
vida saudável na IASD do Capão Redondo com a utilização dos seguintes recursos 
lúdicos elaborados pela equipe organizadora: músicas, jogos, dramatização, quebra 
cabeça, caça palavras, jogos sobre vida saudável, atividade sobre a criação, quadro 
com os alimentos, atividades sobre paladar/degustação, máscaras, pintura de rosto, 
histórias, dramatização sobre alimentação saudável e oficina culinária com sanduíche 
e suco. Participaram da organização do evento 22 discentes voluntários dos cursos 
de nutrição, matemática, enfermagem, fisioterapia e uma convidada. Resultados: Ao 
todo, 56 crianças, 31 pais e conselheiros participaram do evento. Observou-se através 
das atividades lúdicas e participação na oficina culinária o envolvimento, o interesse 
das crianças em todas as atividades. Foram recebidos depoimentos muito positivos 
por parte dos participantes, tanto das crianças como dos conselheiros e pais. 
Conclusão: O evento contribuiu para reforçar a ênfase no criacionismo e práticas 
saudáveis de estilo de vida no público infantil da IASD da igreja do Capão Redondo, 
além resultar em uma importante e gratificante experiência de voluntariado para 
acadêmicos do ensino superior. IDE, em qualquer tempo, em qualquer lugar.   
 
Palavras-Chave: Criacionismo; Estilo de Vida; Alimentação Saudável. 
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BIOLOGICAL BODY SYSTEM (BBS) 
 

 
Arthur Pont de Jesus; Nicolas Freitas Silva; Ferreira da Silva Vaz; 

Alann Kelly Pirchiner Perini. 
 

E-mail: thurp@outlook.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a tecnologia vem crescendo ao decorrer dos tempos, e o uso dela 

este presente no dia a dia da sociedade, pois uma de suas principais funções é buscar 

uma facilidade e agilidade em quaisquer áreas de conhecimento, e na educação não 

é diferente, pois com o uso desta ferramenta faz com que o aprendizado se torna um 

estudo interativo induzindo ao aluno tomar uma postura mais participativa.   

Segundo uma pesquisa feita pela CETIC. BR 5% dos usuários acessam a 

internet pelo celular e o uso desse equipamento em sala de aula como ferramenta de 

estudo é de 31% dos alunos. 

Através dos objetos educacionais digitais, animações, imagens e com a 

realidade aumentada, é possível dar suporte para o aprendizado, e estimula o 

conhecimento dos alunos, com a orientação do professor sobre como saber as 

funções dos sistemas do corpo humano de forma segura.  

 

OBJETIVOS 

 

O desenvolvimento deste projeto surgiu com o pensamento de um dos nossos 

professores, com foco na área da biologia e tecnologia, buscamos atender a 

necessidade em aplicar o conteúdo abordado em sala de aula em um software mobile, 

com um conteúdo próprio, com a facilidade de estudo.  

Através de pesquisas feitas chegamos a uma conclusão de que segundo o blog 

Neil Patel da AlkesContact. O cérebro processa imagens mais rápido que texto, com 

isso, surgiu a elaboração de um diferencial para nosso material, sendo, o uso da 

realidade aumentada, para que haja tanto o conteúdo teórico, quanto o conteúdo 

interativo. 
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MÉTODOS 

 

Com a presença cada vez maior das novas tecnologias digitais de informação 

e comunicação no cotidiano das pessoas, muitas são as possibilidades de aproveitar 

estes recursos no âmbito escolar para melhorar a qualidade da educação oferecida. 

Dentre as tecnologias disponíveis, os jogos digitais surgem como uma ótima opção 

pedagógica. Segundo o blog Pedagogia e Tecnologia A importância da tecnologia na 

educação da autora Divina Salvador Silva, afirma que a escola tem como dever 

preparar seus atores para o uso do computador como ferramenta importante na 

construção do conhecimento do seu aluno.  

Os benefícios do nosso projeto é a facilidade de entretenimento de órgãos dos 

sistemas do corpo humano. Facilitando o aprendizado tanto para as crianças quanto 

para os adultos. Os educadores poderão usar como um recurso em aula, facilitando a 

aplicação do conteúdo.  

 

RESULTADOS 

 

As imagens apresentadas fazem parte de um fascículo único, onde nós 

mesmos apresentamos um breve resumo, do sistema apresentado, com uma 

linguagem mais coloquial, para que seja fácil a compreensão de todos, e ainda uma 

animação em 3d do sistema abordado 

 

CONCLUSÃO 

 

Através dos objetos educacionais por meio da tecnologia buscamos atender à 

necessidade em aplicar o conteúdo abordado em sala de aula em um software mobile, 

tornando o ensino mais dinâmico e prático para o aprendizado do aluno.  

 

Palavras-Chave: Aprendizado; Interatividade; Realidade Aumentada. 

 

REFERÊNCIAS 

 

POKEMON, G. O. Jogo desenvolvido com realidade aumentada, febre mundial. 2016. 

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 215 

Quiver Vision: aplicativo utilizado para dar vida a desenhos feitos por crianças também 

utilizando a realidade aumentada. 

 

http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-

comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2015. 

 

http://www.alkes.com.br/blog/8-compress%C3%B5es-psicol%C3%B3gicas-

doc%C3%A9rebro-que-v%C3%A3o-melhorar-seu-marketing  

 

http://pedtec.blogspot.com.br. 

 

  

http://www.alkes.com.br/blog/8-compress%C3%B5es-psicol%C3%B3gicas-doc%C3%A9rebro-que-v%C3%A3o-melhorar-seu-marketing
http://www.alkes.com.br/blog/8-compress%C3%B5es-psicol%C3%B3gicas-doc%C3%A9rebro-que-v%C3%A3o-melhorar-seu-marketing
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CLOUD COMPUTING: A NOVA FORMA DE ARMAZENAMENTO 
 

Gustavo Garcia Silva; Luana Pereira Ricart; Mariana Marques de 
França; Wesley Lopes de Caldas. 

 
E-mail: gustavo.1garcia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, onde hoje em dia visa-se muitas vezes a inovação, o 

sistema de armazenamento em nuvens é um serviço que está ampliando e alterando 

as maneiras de usuários e empresas utilizarem sistemas tecnológicos. A computação 

em nuvens, é uma ferramenta nova, que busca revolucionar diversas áreas dentro da 

sociedade. Muitos usam a computação em nuvens sem perceber, um exemplo são os 

usuários de Google Drive, Amazon, etc. Essa nova tecnologia, surgiu com o intuito de 

não haver mais a necessidade de que arquivos sejam guardados em dispositivos 

físicos, fazendo com que sejam armazenados nas nuvens, mais precisamente na 

internet.  

Em pleno século XXI, a Cloud Computing já vem tomando seu espaço e embora 

não seja usado atualmente como principal método de armazenamento da população, 

já possui grande relevância no meio acadêmico, afinal, devido a progressão constante 

da tecnologia, alunos, universitários e professores tendem a utilizar algum provedor 

de nuvem para o armazenamento de seus dados. Ressalta-se também, a grande 

importância para a sociedade e seus fins pessoais, por sua boa mobilidade e acesso 

a nuvem permite comunidades compartilharem informações entre si, além do uso 

pessoal para cada usuário armazenar seus dados, fotos, documentos, etc. 

 

OBJETIVOS 

 

Esse artigo busca responder à pergunta: É valido usar as nuvens como uma 

substituição dos demais dispositivos de armazenamento? 

Considerando essa questão, este trabalho tem como objetivo principal entender 

a utilização da computação em nuvem. Já os objetivos específicos são descrever a 

finalidade do uso da computação em nuvens e identificar suas vantagens em relação 

aos dispositivos de armazenamentos físicos, além de enumerar os modelos de serviço 

de suas aplicações, mostrando a partir de então o uso da computação em nuvem. 
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MÉTODOS 

 

A pesquisa pode ser classificada como exploratória já que o estudo pretende 

contribuir para a compreensão da computação em nuvem e suas formas de utilização 

buscando explorar todas as dimensões possíveis desse tema. Os dados da pesquisa 

são secundários, sendo assim foram obtidos através de livros, internet e manuais. A 

coleta de dados foi feita por meio de um questionário online entre o dia 26 de maio e 

o dia 23 de agosto. 

O questionário online possuía ao todo 15 questões, todas elas objetivas, sendo 

algumas para marcação de somente um item e outras permitindo a marcação de 1 ou 

mais itens.  

Todo o questionário foi divido em duas seções com 5 assuntos para analisar: 

Perfil do Grupo estudado, o uso de sistemas de armazenamento online, fatores para 

adoção do armazenamento em nuvens, a confiança dos usuários e opiniões dos 

respondentes.  

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Com o avanço da sociedade, novas necessidades de armazenamento foram 

surgindo, porque tendências anteriores de armazenamento, acabaram se tornando 

limitadas a uma determinada classe de usuários ou focadas somente a uma diligência 

especifica no ramo da informática O conceito de computação em nuvens apareceu 

por volta de 1961 com o professor John McCarthy, ele mostrou que a computação 

compartilhada poderia trazer um futuro onde a computação seria um modelo de 

negócio do tipo utilitário. A partir desse encadeamento, o termo Cloud Computing 

(Computação em Nuvens) realmente se tornou presente, trazendo consigo a 

necessidade de utilização da internet. Cloud Computing foi um modelo apresentado 

pela primeira vez em 2006, Eric Schimidt apresentou uma palestra da Google, 

trazendo uma transformação de sistemas computacionais físicos em uma base virtual 

(TAURION, 2009).  

A cada dia a computação em nuvens tem se tornando essencial para novos 

negócios de empresas que buscam novas estratégias que exijam recursos de TI. 

Veras (2012) diz que a computação em nuvens apresenta a proposta de melhora dos 

recursos de TI, tornando-a mais econômica. Um estudo feito pela IBM mostrou que a 
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capacidade de computação no mundo está 85% ociosa, e a computação em nuvens 

faz parte da evolução natural do TI e uma forma de aprimorarão da capacidade 

computacional do mundo. Ele também diz, que a infraestrutura, por sua vez, precisa 

ser repensada, pois com aplicativos construídos para serem acessados por usuários 

que estão em qualquer lugar do mundo, a infraestrutura baseada em acesso quase 

que exclusivamente local não serve mais. 

A computação em nuvens proporciona qualidade de serviço, infraestrutura de 

baixo custo, podendo ser acessado de maneira simples. Com um serviço que 

proporciona vantagens e benefícios seja no uso pessoal ou profissional, tais como: 

disponibilidade de arquivos em qualquer dispositivo com acesso à Internet, facilidade 

no compartilhamento com grupos, economia no consumo de recursos, menos 

problemas com os servidores, etc. (ARUTYNOV, 2012). Segundo Velte et al. (2011), 

a computação em nuvem não é um produto que simplesmente resolve todos os 

problemas da organização, afinal, precisa se adequar as necessidades e planos da 

organização. 

Nos computadores atuais, os dispositivos de armazenamento são dispositivos 

capazes de armazenar e gravar informações, tendo a finalidade de manter os dados 

nestes dispositivos. Os Dispositivos de armazenamento podem ser Primários ou 

Secundários, tendo como exemplo do primário a memória interna conectada a placas 

e dispositivos e secundário o HD, CD, DVD, Pen-drive (MADEIRA, 2010). 

O computador que já era antes o centro do universo, fazia todo o trabalho de 

forma off-line, individualizada e sem necessidade de conexão com a Internet. O 

modelo de Cloud Computing, por sua vez, está voltado com a visão de um trabalho 

mais colaborativo saindo da individualidade, fazendo com que o compartilhamento dos 

documentos seja sua principal proposta (TAURION, 2009).  

É possível analisar grandes e importantes diferenças referentes ao modelo de 

computação tradicional e o modelo de computação em nuvens (BREITMAN; 

VIRTEBO, 2010).  

Com a diversidade de dispositivos de armazenamento virtual, existe também a 

diversidade de capacidade de memória entre eles. O Google Drive, um dispositivo 

bem reconhecido pelo nome, oferece planos iniciais de gratuitos com capacidade de 

15 GigaBytes por conta de e-mail criada, tendo compatibilidades nas plataformas de 

Android, Windows, Mac, iOS, etc. Vale ressaltar que o Google Drive não é o único 
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Sistema de armazenamento em nuvem, existe outros dispositivos conhecidos como: 

One Drive, DropBox, Mega, Box, Idrive, iCloud, SugarSync, etc. (DASGUPTA, 2016). 

Como o mercado em todas as áreas é cheio de diversidades para atender todos 

os públicos, quando se trata de armazenamento em nuvem não poderia ser diferente, 

para cada tipo de cliente existe um tipo ideal de serviço de nuvem. Cada uma oferece 

uma forma de interagir com seus dados, variando de acordo com suas necessidades 

(VELTE, 2010).  

O perfil dos 1046 respondentes é constituído por 74,6% do sexo masculino e 

25,4% do sexo feminino.  

Em relação a idade dos entrevistados, seu maior número está entre os 15 aos 

21 anos de idade. 

Os entrevistados em sua maioria, tangem à escolaridade 33% com ensino 

superior incompleto, o que só prova mais um dado do mais recente, em IBGE 2017, 

no qual a minoria da população brasileira é alfabetizada.   

Do grupo de entrevistados, 89% disseram que fazem utilização de sistemas de 

armazenamento online, enquanto somente 11% não fazem uso desses serviços.  

Quando questionados sobre o nível de conhecimento desses serviços, a 

maioria, classifica seu conhecimento como regular, sendo analisada a partir de uma 

porcentagem de 38,9%.  

Nota-se que os usuários possuem preferencias pelo Google Drive, quase 90% 

dos que responderam utilizam esse sistema de armazenamento em nuvem.  

Em relação a satisfação com o uso do armazenamento em nuvem, quase 

metade dos usuários (49,2%), responderam que a satisfação ao uso desses serviços 

é alta, 20% responderam muito alta, 26,4% regular e somente 4,4% consideram 

baixas ou muito baixas. 

Sendo analisado quais as vantagens de usar o armazenamento em nuvem, 

77,9% afirmaram a acessibilidade, seguido por 63,3% afirmações de mobilidade, 

56,6% flexibilidade, entre outros.  

Quando perguntados por qual o motivo muitos não utilizariam os sistemas de 

armazenamento em nuvem como seu principal mecanismo, a maioria respondeu que 

não utilizaria porque sua maior preocupação é garantir a integridade e o sigilo dos 

arquivos. Baseado em dados do G1, nesse ano de 2017, ainda existe diversas 

brechas de dados, sejam elas através de dispositivos móveis ou computadores, 

mostrando que falhas no sistema de armazenamento em nuvem, infelizmente ainda 
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são invitáveis. Claro que isso tudo gerou controvérsias, já que quando questionados 

se os respondentes se consideram seguros utilizando esses serviços, 72,9% 

responderam que sim, enquanto somente 27,1% disseram que não.  

Já quando perguntados se eles utilizariam o armazenamento em nuvens como 

seu principal mecanismo de armazenamento de dados, os números caíram e 54,3% 

responderam que não enquanto a minoria está em torno de 45,7%, que responderam 

que utilizariam.  

Ao final, quando perguntado se acreditam que o modelo de armazenamento 

em nuvens facilitará a vida, 75% afirmaram que sim, 22,5% que talvez e somente 2,5% 

que não. É notório que mesmo com questões de segurança sendo levantadas, a 

sociedade acredita na inovação a partir desse meio tecnológico, que a nuvem por si 

só possui fatores para serem analisados e fazer com que sua utilização realmente 

impacte na efetividade do seu uso. Por fim, os resultados também foram positivos ao 

perguntar se os usuários recomendariam a nuvem computacional, no qual 77,6% 

disseram que sim, 19,4% que talvez e somente 3% disseram que não recomendariam. 

Só confirmando mais uma vez o ponto em questão, de que as pessoas acreditam no 

sistema de armazenamento em nuvem, inclusive a ponto de recomendar a nuvem 

computacional para outras pessoas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Entende-se que a computação em nuvem não está pronta para substituir os 

demais métodos de armazenamento na vida da população, mas não se nega o fato, 

espera-se que a expansão, continue em grande ritmo.  

Por fim, podemos perceber que a nuvem está em grande e constante 

desenvolvimento, e espera-se que a mesma seja utilizada com mais frequência no 

futuro, contudo, como a tecnologia e o armazenamento de informações também se 

desenvolve em ritmo acelerado a cada dia, não é possível saber se outro método mais 

revolucionário ou superior ao armazenamento em nuvem irá surgir para progredir 

nossa forma de armazenar dados. 

 

Palavras-Chave: Computação em Nuvens; Inovação; Serviços; Segurança da 
Informação; Virtualização. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tendo em vista a evolução da tecnologia no mundo contemporâneo, além das 

influências dessa por toda a sociedade, percebe-se certa importância da mesma em 

diversos campos e áreas sociais, evoluindo processos e metodologias e facilitando 

muitos procedimentos bem como aprimorando-os. Dentre esses setores, a pedagogia 

já vem usufruindo de tais recursos, seja em estrutura física com laboratórios de 

informática, ou mesmo em sala de aula com vários materiais didáticos pedagógicos. 

Além de todos os recursos supracitados, nos últimos anos, principalmente na 

última década, questões como o uso de jogos digitais educacionalmente visando 

auxiliar no processo de ensino de alunos tornaram-se muito mais recorrentes e 

exercidas por todo o Brasil, principalmente em escolas particulares, ou até em 

faculdades e outras instituições. Tal utilização tornou-se apenas interessante pela 

inovação de uma metodologia de ensino, promovendo dessa forma novas 

experiências e maneiras diferentes de se trabalhar um mesmo conteúdo. 

Sendo assim, tendo em vista todos os benefícios e vantagens tragas mediante 

a utilização desses jogos, e visando contribuir nessa área de desenvolvimento, 

desenvolveu-se o jogo digital educacional "Desvendando o Português". 

 

OBJETIVOS 

 

O presente artigo possui como objetivo detalhar tudo a respeito do 

desenvolvimento do "Desvendando o Português", um jogo educacional desenvolvido 

pelo grupo visando contribuir na área de jogos digitais educacionais, destinado a 

alunos do Ensino Fundamental 1 do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP). Além disso, ao decorrer do mesmo pretende-se observas os objetivos 
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pedagógicos do projeto, o contexto em que o mesmo foi criado, bem como a 

importância desse e outros jogos digitais educacionais na pedagogia. 

 

MÉTODOS 

 

Nosso projeto, o "Desvendando o Português", foi desenvolvido através da 

plataforma Unreal Engine 4 disponibilizada pela Epic Games, aplicação gratuita que 

possibilita a criação de jogos à diversas plataformas utilizando da linguagem de 

programação visual Blueprint. Em relação ao aspecto visual, todos os recursos 3D tais 

como personagens, construções, animações e outros foram desenvolvidos no 

programa Autodesk Maya (2017). 

Além dessas duas ferramentas, foi utilizado também o programa Adobe 

Photoshop afim de criar as telas de carregamento do jogo, de avisos, da interface 

principal, botões e ícones dos menus, dentre diversas outras imagens estilizadas 

destinadas ao mesmo. Por fim, pesquisou-se em diversos artigos a relação entre jogos 

digitais e pedagogia, afim de perceber quais os critérios que o jogo deveria ter para 

ser satisfatório metodologicamente, bem como os benefícios que o mesmo poderia 

proporcionar ao usuário, no caso os alunos. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Hodiernamente por toda a sociedade, pode-se encontrar diversas evidências 

da presença da tecnologia bem como dos recursos tecnológicos, tornando-os, 

portanto, comuns em nossa atual realidade. Toda essa forte presença se dá devido 

ao intenso crescimento tecnológico na última década, surgido da necessidade de 

ampliar e facilitar diversas áreas socais, bem como suprir outras necessidades e 

melhorar as tecnologias já existentes. Sendo assim, torna-se evidente a necessidade 

de se adequar a todos os recursos dispostos na atualidade e utiliza-los de maneira 

benéfica, sendo uma das áreas que mais pode tirar proveito de tal situação, a área 

pedagógica, utilizando de ferramentas como projetores, computadores em sala de 

aula de maneira didática. 

Sabendo, portanto, a respeito do uso das tecnologias em sala de aula, pode 

ser feita uma relação entre essas com o uso de jogos digitais, que geralmente são o 

primeiro contato que crianças e jovens tem com essas atualidades, justamente por 
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serem interativos e atraentes aos mesmos como método de entretenimento. Dessa 

maneira, torna-se extremamente válido o uso de jogos educacionais na pedagogia, 

pelo fato de atrair a atenção, principalmente, das crianças e diverti-las enquanto 

aprendem. O uso desses jogos, no entanto, para serem considerados realmente 

instrumentos educacionais, devem possuir algumas características que as identifique 

como ferramentas ligadas ao aprendizado, entre eles, “devem possuir objetivos 

pedagógicos e sua utilização deve estar inserida em um contexto e em uma situação 

de ensino baseados em uma metodologia que oriente o processo, através da 

interação, da motivação e da descoberta, facilitando a aprendizagem de um conteúdo” 

(PRIETO et al., 2005, p. 10). 

Diante da possibilidade na utilização de jogos digitais educacionalmente 

trazendo diversos benefícios aos alunos, e visando também explorar essa área, foi 

desenvolvido o jogo “Desvendando o Português” como nosso TCC. Esse jogo é 

destinado a crianças entre a faixa etária de 7 a 9 anos de idade, tendo como objetivo 

ser aplicado a alunos do ensino fundamental afim de reforçar diversos conteúdos que 

se referem a gramática da língua portuguesa, auxiliando nessa metodologia diferente 

de ensino promovendo o uso de jogos na área. Através desse jogo, o usuário (em sua 

maioria crianças) aprenderá a respeito das principais classes gramaticais presentes 

na língua portuguesa, dentre substantivos, adjetivos, verbos, sílabas, além de gêneros 

textuais. O objetivo do mesmo em seu gameplay define-se no fato de que a criança 

deve passar de todas as fases comuns de um jogo de plataforma convencional, 

contudo, com desafios e atividades que remetem ao conteúdo proposto a ser 

reforçado na mesma, fazendo uma mescla entre a diversão do aluno com o 

aprendizado do mesmo. Nas fases o objetivo principal do usuário é recolher as letras 

correspondentes a fase, por exemplo, na primeira fase que tem como temática os 

substantivos, o jogador recolhe as letras “s”, “u”, “b”, e assim respectivamente até 

encontrar todas e finalizar a missão. 

Além da mecânica das letras, o jogador enfrenta alguns desafios até completar 

a respectiva fase, como por exemplo os professores que se encontram ao decorrer 

das mesmas fazendo perguntas a respeito do tema para que o usuário possa 

continuar jogando. Além desses, o jogo também conta com a presença de minigames, 

desenvolvidos pelo site “Só Português”, aonde o usuário pode se divertir com jogos 

simples, mas que reforçam o conteúdo ensinado em sala de aula de maneira rápida e 

didática. O cenário principal do jogo, faz alusão ao Centro Universitário Adventista de 
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São Paulo (UNASP) - Campus São Paulo, justamente visando promover uma maior 

inserção do aluno no jogo, colocando elementos que ela já conhece em um ambiente 

do cotidiano, porém de forma virtual. 

Dentro do menu principal, o aluno ou criança que for utilizar o jogo tem acesso 

a tanto começar o jogo na história principal, bem como acessar os minigames já 

citados e desenvolvidos pelo Só Português. Também é possível visualizar os dois 

personagens existentes e possíveis de serem escolhidos no jogo, tanto o menino, 

quanto a menina, para que mediante essa escolha de personagem haja uma maior 

imersão do aluno no jogo. O modo história, como já citado anteriormente possui o 

mundo principal que tenta representar ao máximo a parte inicial do campus do 

UNASP, tendo assim a maioria dos elementos existentes na realidade, porém de uma 

maneira cartoon ou também chamada de low poly. Dessa maneira, o aluno pode 

explorar um pouco o mapa, e, quando desejar e estiver pronto, entrar no prédio do 

ensino fundamental I para ir à sala das missões e jogar as fases. 

Tendo, portanto, acesso à sala das missões, o aluno consegue visualizar 5 

portas, cada porta com um professor aguardando para abrir um diálogo e assim entrar 

na fase. O jogo possui um sistema de salvamento, aonde o progresso do usuário é 

salvo no computador, logo, se o aluno parar de jogar e voltar em outra ocasião, seu 

progresso estará salvo. Sendo assim, o mesmo não pode entrar segunda fase, sem 

antes terminar a primeira e assim sucessivamente com as próximas fases. O jogo 

conta ao todo com 5 fases, cada uma com sua temática e conteúdo que será 

abordado, dispostos dessa maneira: 

A primeira fase tem como temática os substantivos, tendo dessa forma 

dispostos no mapa as letras “s”, “u”, “b” e assim sucessivamente para que o usuário 

as coletem, enquanto passam pelos desafios, com professores fazendo perguntas 

relacionadas ao tema, e, uma ambientação baseada em montanhas e na natureza. A 

segunda fase tem como temática os adjetivos, tendo assim as letras correspondentes 

ao tema com a temática da base baseada em um mundo completamente cheio de 

doces, tais como bolos, pirulitos dentre outros. Já a terceira fase, com a temática de 

verbos, possui uma ambientação totalmente diferente na lua, tendo além do universo 

como ambientação, uma gravidade diferenciada durante a missão. A quarta e 

penúltima fase do jogo possui a temática de sílabas bem como separações silábicas, 

tendo como ambientação um mundo no gelo, com montanhas de neve e outros 

elementos. Por fim, a última fase do jogo possui como temática gêneros textuais no 
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geral como contos, poemas, cartas, narrativas, entre outros, abordando sobre os 

mesmos e tendo sua ambientação em um deserto, cheio de montanhas de areia, 

cactos e etc. 

Dentro de todas essas fases, há alguns dos elementos que proporcionam uma 

maior dinâmica e variedade dentro do game, como a quantidade de vidas que o 

usuário tem, a quantidade de moedas, que por sua vez ao ter 100 dessas o usuário 

ganha mais uma vida, o tempo restante para finalizar a fase, bem como as próprias 

letras já especificadas, caixas com moedas e ou livros especiais que possibilitam o 

jogador a ter alguns poderes que possam o auxiliar na missão, dentre alguns outros 

elementos específicos de cada fase. 

O objetivo do jogo, tendo em vista todos esses elementos supracitados que 

propiciam uma metodologia diferente de ensino, é de que o mesmo ao ser aplicado 

para os alunos do ensino fundamental, seja reforçado nos mesmos todos os 

conteúdos abordados no jogo e propiciar uma maneira diferente de aprender diversos 

conteúdos comuns nessa faixa etária. Espera-se também que, como consequência 

da utilização do jogo, discussões relacionadas a possibilidade de utilizar ainda mais 

jogos digitais como metodologia de ensino sejam realizadas pela escola, afim de 

diversificar as maneiras de aprendizado na escola, proporcionando diferentes 

experiências ao abordar diversas competências e habilidades dentro desses. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante das evoluções tecnológicas presentes no mundo globalizado em que 

vivemos, infere-se que a utilização desses em diversas áreas já e uma necessidade, 

visto os benefícios e vantagens tragas pela mesma, e isso não é diferente no âmbito 

pedagógico principalmente no uso de jogos digitais. 

O "Desvendando o Português", assim como diversos outros jogos 

educacionais, visa auxiliar no processo de ensino de alunos principalmente do Ensino 

Fundamental 1 e, mediante sua utilização, espera-se que os alunos consigam 

aprender conteúdos convencionais de maneira alternativa e divertida, mesclando, 

portanto, diversão e aprendizado. 

 

Palavras-Chave: Jogo Educacional; Software Educacional; Pedagogia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o intuito de aprofundar os estudos para resolver um problema ainda muito 

visível, que consiste na falta de aplicativos ou instrumentos virtuais que divirtam e ao 

mesmo tempo tenham um cunho educacional pra crianças e adolescentes, 

elaboramos um game pensando em atender essa necessidade. Tratando-se desse 

tema, nos aprofundamos em usar a Biologia como disciplina principal, já que 

percebemos em algumas buscas de materiais eletrônicos que não existem muitos 

jogos educacionais baseados em argumentos ou situações biológicas. 

O presente artigo visa apresentar esse jogo como uma plataforma diferenciada 

para o ensino e aprendizagem, referenciando-se em muitos autores literários que 

apoiam a inserção de jogos didáticos na educação, como Cunha (2012), que defende 

a ideia de que por trabalhar com erros e perdas o jogo incentiva o aprendizado ao 

estimular o jogador/aluno a corrigir seus erros e tentar novamente para alcançar seu 

objetivo, assim, de forma simultânea, o jogador aprende e se diverte. Espera-se que 

o presente jogo possa ser um recurso eficaz para o ensino e tenha potencial para a 

aprendizagem dentro dos conteúdos disciplinares abordados como o enorme e eficaz 

sistema de defesa do corpo humano. 

 

OBJETIVOS 

 

O Projeto do software “Immunological Wars” foi criado com o objetivo de 

melhorar a compreensão do sistema imunológico do corpo humano e suas defesas 

através de uma maneira mais interativa e dinâmica para com os usuários: crianças ou 

adolescentes. A contribuição apresentada pelo projeto baseia-se em oferecer mais 

uma aplicação para o conhecimento de uma área biológica especifica por via dos 

meios virtuais na educação, no caso, o jogo. Além disso, o projeto objetiva também 
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estimular o desenvolvimento intelectual dos usuários, fazendo com que eles exerçam 

tal faculdade. 

 

MÉTODOS 

 

O jogo é estruturado em terceira pessoa, são duas fases diferentes, no primeiro 

contato com o game o usuário se depara com a Fase 01, onde tem a missão de 

controlar uma espécie de monócito - que age na corrente sanguínea - e com esse 

personagem inibir o ataque de micro-organismos invasores à corrente sanguínea do 

indivíduo. As pesquisas realizadas até se chegar ao protótipo da primeira fase foram 

pesquisas realizadas em livros de biologia e artigos da área biológica. 

Referenciando-se à segunda fase, o jogo já ganha aspectos e personagens 

distintos. A estrutura de jogo mantém-se a mesma: a visão de cima para baixo, o 

cenário ao fundo da tela e os instrumentos adicionais como cronometro e indicador de 

pontos permanecem no mesmo lugar. Porém, a segunda etapa trata-se de elementos 

diferentes: o personagem principal ganha a aparência e função de um pequeno grupo 

de linfócitos T, que, por sua vez, inibirá células cancerosas. Assim como o monócito 

com os micro-organismos invasores, os linfócitos “atacarão” as células malignas, 

objetivando evitar seu desenvolvimento no corpo do indivíduo. Assim, evitando deixar 

o indivíduo em más condições ou a correr riscos. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Em relação à primeira fase, fazendo menção ao cenário do game, começa-se 

o jogo com uma visão superior do personagem principal (monócito), em 2.5D. O 

jogador controla o personagem com o mouse, direcionando-o aos micro-organismos 

invasores, ao entrar em contato com eles o monócito aumenta seu tamanho por, 

simploriamente, engolir os vírus. A cada micro-organismo invasor combatido o jogador 

ganha mil pontos na pontuação geral do jogo e também sofre perca de vida e energia 

que só serão recuperadas coletando itens espalhados aleatoriamente pelo cenário 

que possuem somente essa função (dar o suporte necessário ao personagem para 

sobreviver). O usuário pode também pausar o jogo a qualquer momento, alterar a 

resolução, entre outras coisas. O cenário contém uma tela de fundo constituída de 
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elementos da corrente sanguínea para, justamente, dar a aparência verídica da área 

de atuação do monócito. 

O jogador só consegue progredir no jogo e ultrapassar a primeira fase quando 

inibir o máximo de micro-organismos invasores possíveis dentro de um certo tempo 

que será cronometrado no relógio da tela de jogo. Se ele inibir o ataque e erradicar 

esses micro-organismos, mantendo-se vivo, ele alcançará o objetivo da primeira fase 

e, merecidamente, terá acesso a segunda etapa do game. A pontuação conquistada, 

até o momento no jogo, ficará salva e registrada como melhor pontuação, recorde 

(Best Score), como forma de desafiar o jogador a superar sua própria pontuação. 

A forma de complicação por parte das células cancerosas é que elas se 

multiplicam, ou seja, saem de um só lugar no cenário do game. Isso dificulta, em 

partes, a eficiência do jogador quanto a utilização dos linfócitos T que terão mais 

trabalho para lidar com tais células. O sistema de jogo nessa segunda etapa 

assemelha-se muito com o da primeira, os linfócitos provocarão o contato com as 

células que não resistirão, mas causarão dano aos linfócitos que só poderão recuperar 

sua vida e energia coletando os itens espalhados pelo cenário que possuem a função 

de oferecer suporte para a sobrevivência dos linfócitos. Assim como na primeira etapa 

do jogo, se o jogador sobreviver inibindo a ação das células cancerosas ele vencerá 

o nível e, portanto, concluirá o jogo. 

É notório que em nosso século, os avanços e desenvolvimentos aprimorados 

da tecnologia e seus recursos vêm sendo cada vez mais dominantes no mundo, com 

isso, muitas coisas começaram a fazer o uso de meios virtuais para aprimorarem suas 

funcionalidades. A necessidade de modernização em muitos setores do trabalho e da 

informação implicam diretamente na inserção da tecnologia em praticamente tudo, e 

com a aprendizagem e o ensino isso não é diferente. Atualmente, a ideia torna-se 

cada vez mais crescente e usada com a criação de jogos, redes sociais, fóruns, entre 

outras coisas que são ligadas ao ensino. Lévy (1993) salienta a importância da 

utilização da multimídia na educação.  

O autor reforça que todo conhecimento é mais facilmente apreendido e retido 

quando a pessoa se envolver mais ativamente no processo de aquisição de 

conhecimento. Portanto, graças à característica reticular e não-linear da multimídia 

interativa a atitude exploratória é bastante favorecida. “É, portanto, um instrumento 

bem adaptado a uma pedagogia ativa” (LÉVY, 1993, p. 40).  
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O projeto “Immunological Wars” foi criado nesse contexto, abordando uma área 

ainda pouco explorada, pois, é comum ver jogos educacionais elaborados para as 

disciplinas de Matemática e Português e pouco desenvolvimento de jogos para a área 

biológica. Contudo, esse fato contribuiu para a elaboração do projeto, ao abordar 

sobre a temática do sistema imunológico do corpo humano. 

Com isso, é perceptível o intuito do jogo de divertir, ao mesmo tempo ensinando 

o usuário. O jogo Immunological Wars, oferece ao jogador a oportunidade de aprender 

mais sobre a temática do sistema imunológico do corpo humano controlando alguns 

elementos e, de forma prática e virtual, tendo contatos gráficos e de movimento com 

os mesmos elementos que agem no corpo de uma pessoa para erradicar vírus, evitar 

contaminações e infecções e, acima de tudo, garantir a integridade da saúde de um 

indivíduo. 

Matos; Sabino e Giusta (2010) apontam o papel dos jogos no fomento das 

interações argumentativas entre os alunos, assim destacando a importância dos 

mesmos em âmbitos educacionais. O presente projeto relaciona-se, de maneira 

expressiva, também com a educação física dos usuários uma vez que, trata-se, 

ludicamente, da forma com que o sistema imunológico de um ser humano age contra 

certas substâncias e células inapropriadas ao corpo, o que implica, indiretamente, no 

comportamento alimentício e físico que o jogador possui e prática.  

Criamos uma estrutura no game que aborda o comportamento e a ação de 

alguns elementos do corpo humano que são realmente encontrados em diferentes 

órgãos e lugares do corpo. Assim, o projeto foi desenvolvido estruturando-se por 

várias pesquisas em bases científicas, tendo o objetivo de transmitir de forma lúdica, 

através do software, os conhecimentos relativos ao sistema imunológico do corpo 

humano. 

A importância de abordar um tema como o sistema imunológico torna-se 

evidente, uma vez que proporciona ao público-alvo um maior número de informações 

referentes a um dos mais importantes sistemas do corpo humano. Conhecer e 

compreender as distintas formas de defesa do próprio corpo, quando há a invasão de 

organismos malignos, agrega aos usuários um maior interesse pelos conhecimentos 

natural e individual, ambos relacionados a temática de Biologia, disciplina central do 

projeto "Immunological Wars".  

Tendo como base pesquisas realizadas de forma oral referentes aos resultados 

do jogo, tivemos um retorno positivo quanto a ideia e realização do projeto, uma vez 
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que conseguimos expressar de uma forma semelhante à realidade alguns aspectos 

importantes do sistema de defesa do corpo humano, tanto gráfica como 

didaticamente. 

O ensino de Biologia é considerado, para a grande maioria dos alunos do 

fundamental e ensino médio, uma das matérias mais complexas, uma vez que, essa 

disciplina é passada, muitas vezes, sem ser contextualizada e de forma apenas 

discursiva, tradicional, centralizando-se na simples memorização de conceitos 

específicos, completamente desvinculada do cotidiano do aluno. 

Assim, este trabalho propõe uma alternativa para minimizar as dificuldades no 

ensino de Biologia, através da inserção do lúdico, contido no jogo, como mediador no 

processo Ensino-Aprendizagem. Os jogos no currículo escolar é uma importante 

ferramenta, pois comprova que, quando usado adequadamente, apresenta uma 

importância fundamental para uma melhora considerável na aprendizagem dos 

alunos. A função educativa do jogo foi facilmente observada durante sua aplicação ao 

verificar-se o favorecimento da aquisição de conhecimentos em um âmbito alegre e 

prazeroso entre os jogadores envolvidos. 

Para mudar essa realidade da dificuldade de um melhor aprendizado, 

necessário se faz a utilização de metodologias alternativas, como o Projeto 

Immunological Wars, que desmistifiquem essa visão da disciplina de Biologia 

relacionada a apenas conceitos, através do incentivo e motivação do aluno. 

Facilitando assim, o processo de ensino-aprendizagem tornando-o mais prazeroso e 

despertando o interesse do aluno para aumentar o rendimento do conhecimento do 

mesmo. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do presente artigo, é possível inferir que, o jogo Immunological Wars 

auxilia no aprendizado de muitos usuários que disfrutarem do game com o intuito de 

aprenderem, de forma mais prática, o funcionamento do sistema imunológico humano 

pois nem sempre é bem explicado ou de fácil compreensão. 

Logo, a educação apresentada pelo projeto não se resume a conhecimentos 

científicos, mas também comportamentais. Novas pesquisas, futuramente, podem ser 

realizadas neste campo, explorando com mais profundidade cada aspecto 
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apresentado na presente pesquisa, em outros contextos e com novos elementos de 

composição. 

 

Palavras-Chave: Sistema Imunológico do Corpo Humano; Tecnologia; 
Aprendizagem; Jogos Didáticos; Ascenção e Inovação no Ensino. 
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MATH BOX 
 

Carlos Matheus Oliveira de Sousa; Elnaque Ribeiro Costa Leite; 
Henrique Matheus da Silva; Pedro Henrique Rizzo Ferreira; Vinicius 

Santos Rocha; Alann Kelly Pirchiner Perini. 
 

E-mail: cmffaria@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Devido ao imenso avanço da tecnologia, as tarefas que estamos acostumados 

a fazer têm sido adaptadas, desde os grandes centros empresariais até os ambientes 

domiciliares. São os ambientes informatizados que ampliam cada vez mais nossas 

capacidades intelectuais, e com isso, a tecnologia pode ser usada para estudos e para 

interatividade com crianças.  

De acordo com a associação AAP (American Association of Pediatrics), 

atualmente, o tempo médio que as crianças passam em frente a algum aparelho 

eletrônico é de oito horas por dia. Tempo que poderia ser usado para estudos, tarefas 

diárias e ao mesmo tempo para o entretenimento da criança.  

 

OBJETIVOS 

 

O nosso projeto surgiu a partir da ideia de ensinar crianças de 6 a 9 anos de 

idade o básico sobre matemática, porém somente jogos simples de soma ou 

subtração não seriam o suficiente, o ideal seria utilizar jogos lógicos para fortalecer o 

raciocínio e assim facilitar o aprendizado na escola. Com essa ideia foi decidida a 

criação de um jogo de mundo aberto onde as crianças podem imaginar lugares de seu 

cotidiano naquele espaço, e para fortalecer o raciocínio foram criados games lógicos 

em locais específicos também de seu dia a dia como na escola ou em sua própria 

casa. 

 

MÉTODOS 

 

Na época atual podemos observar que a nova geração nasceu sob a era digital. 

Com isso, os alunos, crianças e as pessoas em geral tendem a ser mais dinâmicos, 

lógicos e rápidos, com o grande interesse pela tecnologia essas pessoas propende 
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ter um aprendizado mais fácil, mas não podemos deixar de ressaltar também que tem 

pessoas que têm dificuldades de aprendizado e para melhorar esse fator as grandes 

escolas vem adaptando recursos tecnológicos para descomplexificar esses aspectos, 

e o principal recurso que podemos observar é os jogos digitais que tem uma forma 

divertida e eficaz para entender sobre os conteúdos. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

O trabalho aqui apresentado por nós, tem como foco principal atingir crianças 

com a idade média entre 6 e 9 anos de idade, essa faixa etária indicada se dá, pois, 

nosso projeto tem como intuito a abordagem do tema “raciocínio lógico” e o melhor 

período para se influenciar uma criança nesse tipo de material é quando ela está 

nessa faixa de idade, e esse raciocínio é primordial pois é usado desde o ensino 

fundamental até o ensino superior. Nesse projeto foi desenvolvido um software 

usando a tecnologia 3D e 2D, neste software a criança conta com um cenário 

desenvolvido para com o seu dia a dia, pode contar com escola, mercado, praça e 

casas, dentro dos cenários citados a criança pode interagir com 3 jogos diferentes: 

tangram, quebra-cabeça e jogo da memória, dentro de cada jogo pode contar com 3 

níveis, fácil, médio e difícil. É um jogo simples que vai mudar o jeito de aprender, 

fazendo com que a criança aprenda de uma forma avançada, diferenciada, mais 

interativa por conta da tecnologia, e os meios utilizados para que seja mais divertida 

a forma de aprendizado. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados os 

seguintes softwares: Maya como plataforma de modelagem 3D, Unity para animação 

e plataforma principal, Visual Studio e MonoDevelop para programação. 

Pode-se notar que atualmente o Brasil tem uma das piores notas no ranking da 

Educação Mundial. Estudos recentes afirmam que cerca de 70% dos jovens ao entrar 

na faixa etária de 15 a 16 anos que chegam ao ensino médio com extrema dificuldade 

pois não alcançam  sequer o nível básico de matemática, o que seria o normal de se 

aprender durante o começo do ensino fundamental e assim elevar o conhecimento 

durante os anos, porém isso não acontece, e não é por falta de insistência ou a má 

qualidade de ensino  mas sim por que alguns indivíduos têm uma maior dificuldade, 

precisam mais do que só copiar para estimular tal conhecimento, é preciso fazer todo 

dia, estudar todo dia, e nem sempre o indivíduo tem como estar fazendo tal ato 

sempre, então foi pesquisando que nosso grupo chegou a um método inovador, uma 
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nova forma de estudar e se divertir ao mesmo tempo, e foi pensando em melhorar o 

raciocínio lógico das crianças que desenvolvemos o MATH BOX. 

 

CONCLUSÃO 

 

Nosso jogo tem como foco crianças de 6 a 9 anos, para que já comecem a 

entender as operações matemáticas simples, como a soma, subtração, multiplicação 

e divisão, para que ao chegar no ensino médio já saibam resolver outros tipos de 

equações usando assim o raciocínio lógico proporcionado pelo nosso software, o 

propósito desse jogo é estimular o cérebro da criança, desde cedo para que a mesma 

saiba lidar com as dificuldades que encontrará durante sua fase de aprendizado, e 

tendo essa base desde cedo que faremos com que o ensino das crianças seja 

aprimorado.  

 

Palavras-Chave: Tecnologia; Crianças; Estudos; Raciocínio Lógico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante um longo período da História a sociedade ocidental foi educada com 

padrões de gêneros bem estabelecidos para cada sexo. Fatores de ordens cultural, 

religiosa ou social contribuíram para que papéis e lugares estivessem fortemente 

demarcados. O padrão vigente de masculinidade impunha ao homem que ele não 

poderia chorar, expressar sentimentos nem exercer tarefas que fossem 

caracterizadas como “femininas”. Nesta perspectiva, os do sexo masculino, para 

serem “homens” deveriam ser viris, provando, o tempo todo a sua masculinidade e se 

afastando de qualquer traço de feminilização. Em diversos contextos, quando homens 

e mulheres apareciam em campanhas publicitárias, quase sempre ele aparecia em 

situação de superioridade, denotando conhecimento, inteligência, força e poder. A 

mulher, quase sempre, servindo. Quando apareciam com os filhos, era apenas em 

momentos de lazer, ensinando alguma atividade normativa “de homem” ou 

comprando-lhe algo. Questões de gênero começaram a ser discutidas e 

questionadas. Nesse processo de mudanças, a mulher foi, aos poucos se inserindo 

no mercado de trabalho, a hegemonia masculina passou a ser questionada, novos 

papeis foram atribuídos aos sexos dando lugar, também, a imagens de um “novo” 

homem.  

 

OBJETIVOS 

 

Diante da situação explicitada, a presente pesquisa estabeleceu a seguinte 

indagação como questão norteadora: como as representações de masculinidades 

vêm sendo exploradas em algumas campanhas publicitárias? A partir disso, 

estabeleceu-se como objetivo principal da pesquisa analisar as representações da 

“nova masculinidade” exploradas numa seleção de comerciais publicitários voltados 
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ao público masculino. Para tanto, buscou-se analisar as estratégias presentes nas 

campanhas publicitárias, indagando e discutindo as formas com as quais têm 

questionado as representações tradicionais de gênero, contemplando o tema da (s) 

“masculinidade (s)”. Discute-se, ainda, os fatores relacionados à mudança nas 

perspectivas e abordagens presentes no conteúdo das campanhas publicitárias 

analisadas. 

 

MÉTODOS 

 

No que tange à abordagem, a presente pesquisa é caracterizada como 

qualitativa. Quanto aos procedimentos técnicos, configura-se como uma pesquisa 

documental que, segundo Gil (2008), assemelha-se à pesquisa bibliográfica, exceto 

na natureza de suas fontes, posto que na documental, opera-se com materiais que 

não receberam tratamentos analíticos. A pesquisa busca analisar a ascensão da 

chamada “nova masculinidade” e para tanto, toma como objeto de pesquisa 

campanhas publicitárias em formato de vídeo, dirigidas ao público geral. Realizou-se, 

então, uma busca e fundamentados em aportes que forneciam elementos e base 

teórica para o levantamento, seleção e a análise, procurou-se identificar as 

representações de masculinidades presentes em campanhas publicitárias, 

observando como os estereótipos relacionados ao “masculino” e o “feminino” eram 

tratados. Após a pré-seleção, os comerciais foram analisados e, em seguida, foi criada 

uma tabela a fim de elencar os comerciais que seriam utilizados na pesquisa.  

O procedimento utilizado foi o de análise de conteúdo. Partindo de tal análise, 

identificou-se e separou-se as propagandas a partir dos títulos “Antiga Masculinidade” 

e “Nova Masculinidade”. Inicialmente, a pesquisa totalizou 54 campanhas, porém, 

devido ao foco principal da pesquisa, foram analisadas apenas 38 que se referiam à 

“Nova Masculinidade”. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Os questionamentos à representação tradicional de masculinidade já são 

visíveis em muitas campanhas publicitárias. Considerando as representações 

tradicionais de gênero, entende-se que tradicionalmente é atribuído o fazer, ao sexo 

masculino e o cuidar, ao feminino. Na comunicação de marketing analisada na 
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presente pesquisa, buscou-se avaliar de que forma essas categorias foram 

trabalhadas com o intuito de mostrar a ausência de complexidade presente nessa 

dicotomia fixada para o feminino e o masculino.  

A partir do estudo das propagandas escolhidas e com base no aporte teórico 

até aqui apresentado, alinhou-se que seriam analisadas as categorias mais 

recorrentes, dentre as representações de masculinidade para que servissem como 

pontos focais de análise, conforme apresentado nos parágrafos seguintes. São elas: 

nova masculinidade e o cuidar-se, destacando os cuidados com a beleza/vaidade, 

atributos entendidos no senso comum como “feminino”. Outra, o cuidar do outro. 

Nessa, apresentando a sensibilidade como uma característica, também masculina. 

Nas representações das novas masculinidades, a partir da questão da sensibilidade, 

ênfase para demonstrações de emoções e sentimentos e, ainda, na participação do 

homem nas atividades domésticas com a mulher.  

Os estereótipos relacionados ao masculino questionados serão: força versus 

beleza; razão versus sensibilidade; fazer versus cuidar e a representação do homem 

como o “provedor”. Na amostra selecionada nota-se uma nova perspectiva de 

masculinidade sendo explorada. Por muito tempo não foi visto com naturalidade o fato 

de homens demonstrarem sensibilidade, preocupação com a vaidade, envolvendo-se 

em tarefas domésticas ou responsabilidades de cuidado com os filhos, sem que isso, 

em alguma medida, não colocasse em risco a sua masculinidade.  

Garboggini (2005b) afirma que as novas representações de masculinidade 

começaram a transparecer um pouco mais na publicidade brasileira no final dos anos 

90, onde outros tipos de comportamentos masculinos começaram a ser aceitos. 

Desde então, um novo estilo de propaganda começou a ser criado, dando ao homem 

a possibilidade de expressar sentimentos e características, antes considerados como 

“femininos”. Com o interesse crescente do público masculino no mercado de 

cosméticos e afins, as campanhas têm sido mais inclusivas no sentido de atingirem o 

segmento masculino, representando homens que se preocupam com a vaidade e 

investem na aparência. Atentas às mudanças, empresas têm desenvolvido produtos 

e linhas exclusivamente masculinas, entendendo ser garantido o investimento.  

Nas propagandas da marca de cosméticos e perfumes Boticário, por exemplo, 

exploraram o argumento de que a linha de produtos foi pensada para homens que 

gostam de praticidade, porém não deixam de se cuidar. Nelas, homens de diferentes 

estilos: o forte, de academia, que gosta de se cuidar, o vaidoso e que pinta o cabelo.  
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Teles (2008, p. 5) chama à atenção sobre mudanças referentes a um novo 

conceito sobre masculinidade apontando que esse “novo homem” é vaidoso, 

preocupado com a aparência; “frequenta, não só bares e cafés, “casa dos homens”, 

mas também lojas de grife e salões de beleza, este último, território até então feminino 

por excelência”.  

Outra campanha que explora essas questões é a marca Nívea, empresa de 

cosméticos com grande atuação no Brasil. No comercial um homem participa de uma 

competição para ver qual, entre muitos, conseguiria serrar, primeiro, um tronco de 

árvore. Antes de começar, o personagem principal pega o produto da marca, um 

hidratante, e passa nas mãos e nos braços. Após isso, é dado início ao torneio e ele 

termina primeiro, com larga vantagem sobre os outros competidores. Na mensagem, 

fica claro que, ao passar o hidratante, o homem não apenas rechaça qualquer dúvida 

em relação a se tal gesto o faria mais frágil que os outros, mas acaba parecendo mais 

fortalecido do que antes de ter passado.  

A mensagem passada por ambas as campanhas publicitárias é a de que 

qualquer indivíduo do sexo masculino pode cuidar da beleza, ser vaidoso, algo que 

contradiz a representação tradicional de masculinidade, que ridicularizava esses 

homens, taxando-os de afeminados. Além de ser capaz de cuidar-se, ação 

relacionada à vaidade e beleza, nestes comerciais é perceptível uma representação 

da “nova” masculinidade que apresenta o homem sensível, envolvendo-se de maneira 

mais complexa com a paternidade: cuidando dos filhos em diversos espaços e 

maneiras, tarefa tradicionalmente reservada à mulher-mãe. A Dove, empresa de 

higiene pessoal e beleza, que antes era voltada apenas para o público feminino, criou 

diversas campanhas que reforçam a importância desse aspecto masculino e mostram 

que a verdadeira força está na capacidade de cuidar. 

Em oposição à imagem do homem “racional”, objetivo e ligado às tarefas do 

espaço público, apresenta homens que possuem tempo para participar do cuidado 

dos filhos, enteados e seus pais. Também aparece como aquele que tem o direito de 

se emocionar, mostrar-se sensível, estando confortável e feliz na situação. Alguns 

deles se emocionam com a notícia de que serão pais e noutras situações do dia a dia.  

Na análise também se destacaram, explorando esses conteúdos, a Natura, 

Johnsons e Gillette. Outra, que também tem se sobressaído nas representações da 

“nova” masculinidade é a Boticário. São vários comerciais nos quais é representado o 

homem como sendo cuidadoso, sensível e que participa ativamente na criação dos 
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filhos. Nessa mesma linha, a marca de boneca Barbie criou, no ano de 2017, 

comerciais que apresentam os pais brincando com suas filhas e estimulando a 

imaginação delas. 

Os papeis tradicionais reservados a homens e mulheres dentro do núcleo 

familiar dão conta que ele deve ser o responsável pelo sustento do lar- o provedor - e 

ela, o cuidado da casa e filhos. A ascensão do sexo feminino ao mercado de trabalho 

e as demandas feministas e femininas vêm questionando essa ideologia tradicional. 

 A partir desse panorama muitas empresas têm encomendado campanhas 

publicitárias que, por sua vez, optam por incorporar ou propor mudanças de 

pensamento e comportamento aos consumidores. Tem sido visível a participação de 

homens em atividades domésticas, tidas, a partir das concepções tradicionais 

referentes aos papéis de gênero, como “femininas”. Algumas dessas campanhas 

apresentam homens cozinhando e/ou limpando a casa. 

 Marcas como Sadia e Knorr criaram comerciais interessantes com o gênero 

masculino preparando alimentos. Uma propaganda traz um homem dando dicas de 

como fazer um frango assado da melhor forma e, depois, o serve para sua família. 

Outra traz semelhanças, ambos são da mesma campanha publicitária e utilizam os 

mesmos personagens, a diferença é que nessa última, os filhos auxiliam o pai no 

preparo do alimento e, a mãe, que não havia participado até o momento aparece, do 

comercial. Essa inclusão também pode ser vista em uma campanha, onde o foco não 

é um produto em si, mas o fato de que a Sadia está reduzindo sódio de seus produtos. 

Ali, vários homens são vistos cozinhando, tanto sozinhos, como com suas 

companheiras.  

Partindo para outra vertente dos afazeres domésticos, a marca Veja utiliza, em 

uma propaganda, uma versão masculina de um de seus personagens clássicos, a 

“Neura” da Limpeza. Ali, a mulher está atrasada para o trabalho e derruba uma torrada 

no chão, sujando-o. Então, o homem pega o produto da marca para limpar a sujeira e 

o consegue com facilidade. Nesse momento, aparece o personagem “Neuro”, 

confrontando-o e dizendo que sua mulher teria feito um trabalho melhor que o dele. 

Este, por sua vez, manda o seu alterego evoluir, em clara referência à quebra de 

paradigma de que esse tipo de tarefa deve ser realizado por mulheres.  

Outra propaganda, da mesma marca, mostra homem e mulher trabalhando em 

conjunto para limpar a cozinha, demonstrando igualdade e mostrando que os 
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indivíduos do sexo masculino não precisam se preocupar em ser taxados ou até 

mesmo ridicularizados por estarem fazendo esse tipo de tarefa. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ficou claro que, a partir de pressões de grupos sociais, especialmente os 

movimentos feministas, muitas marcas têm se mostrado sensíveis e impulsionadas a 

observar essas mudanças de comportamentos e mentalidades.  

Com base nas análises do conteúdo das propagandas, verificou-se que 

diversas empresas e/ou marcas têm adotado uma nova maneira de representar as 

masculinidades através das campanhas publicitárias, com o fim de alcançar o novo 

público que não mais se via representado nas propagandas nas quais durante um 

longo período apenas o modelo tradicional de masculinidade era apresentado.  

 

Palavras-Chave: Campanhas Publicitárias; Representações de Masculinidade; 
Gênero. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo norma do Ministério da agricultura, a própolis é constituída por mistura 

complexa de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas por abelhas 

melíferas de gemas, flores e exsudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam 

secreções salivares, para a elaboração do produto final (Brasil 2001). 

A presença desses e muitos outros compostos dão à própolis uma série de 

atividades biológicas como antibacteriana (HAYACIBARA et al., 2005), antifúngica 

(KUJUMGIEV et al., 1999), antiviral (GEKKER et al., 2005), antitumoral (MATSUNO 

et al., 1997), cicatrizante (GREGORY et al., 2002), anti-inflamatória (KOSALEC et al., 

2005), antioxidante (KUMAZAWA et al., 2004; CABRAL et al., 2009), entre outras. 

Os radicais livres e outros oxidantes vêm sendo considerados grandes 

causadores de doenças como câncer, doenças cardiovasculares, catarata, declínio 

do sistema imune e diabetes mellitus tipo I (SOUSA et al., 2007). No entanto, podem 

gerar o estresse oxidativo, que pode ser definido como as circunstâncias nas quais os 

radicais livres causam danos teciduais. 

O termo alelopatia está relacionado à capacidade de um vegetal interferir de 

forma natural no desenvolvimento da vegetação adjacente, por meio de substâncias 

químicas denominadas aleloquímicos, que são liberados na atmosfera ou no solo por 

exsudação radicular, lixiviação, volatilização e decomposição dos resíduos da planta 

(RODRIGUES et al., 1999). 

 

OBJETIVOS 

 

 Fracionar uma amostra de própolis verde em solventes de diferentes 

polaridades. 

 Avaliar os potenciais antioxidante e fitotóxico das diferentes frações obtidas.  
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MÉTODOS 

 

Avaliação da Atividade Antioxidante 

 

Os testes foram realizados em triplicatas, utilizando-se solução padrão de 

DPPH a 0,004%. Foram preparadas diluições nas concentrações 2; 1; 0,5; 0,25%. 

Foram utilizados dois tubos (A e B). No tubo A (amostra) foram colocados 2 mL de 

DPPH e 20 μL de cada diluição de cada fração. No tubo B (Branco) foram colocados 

2 mL de etanol e 20 μL de cada fração. Em um terceiro tubo (tubo C - controle) 

adicionou-se 2 mL de DPPH. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 517 nm e 

a atividade antioxidante de cada extrato foi determinada pela equação, segundo 

Mensor (2001). 

Para avaliar o efeito fitotóxica das frações da própolis verde com os solventes 

Diclorometano e Acetato de Etila, foram realizados ensaios de inibição de germinação 

de alface, L. Sativa cv. Grands rapids, obtidas comercialmente, utilizando soluções 

dos extratos de 2% (m/v).  

Os bioensaios foram realizados em triplicata com 10 sementes, aplicando-se 3 

mL das soluções sobre discos de papel filtro em placas de Petri. Após a evaporação 

dos solventes, foram acrescentados 3 mL de água destilada em cada placa e a 

semeadura foi realizada. O bioensaio foi conduzido sob temperatura de 25ºC e luz 

branca constante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre as frações apolares, a fração diclorometânica apresentou maior atividade 

(acima de 50%) nas concentrações 1 e 2%. A fração hexânica apresentou baixo 

potencial antioxidante (inferior a 50%) nas concentrações testadas. Entre as frações 

com maior polaridade (metanólica e em acetato de etila) observou-se uma maior 

atividade antioxidante relativa (acima de 70%) nas concentrações entre 2 e 0,5%. Os 

melhores resultados obtidos com as frações polares podem ser devidos a maior 

concentração de compostos fenólicos como taninos e flavonoides, compostos com 

reconhecida ação antioxidante, e geralmente presentes na composição da própolis 

verde.  
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Embora estudos indiquem a presença de compostos de natureza antioxidante 

na própolis (LASKAR et al., 2010; CABRAL et al., 2012; DALEPRANE; ABDALLA, 

2013; FABRIS et al., 2013), diferentes métodos analíticos foram utilizados para 

determinar a capacidade de ação dessas substâncias, de modo que a falta de 

padronização limita a comparação entre os trabalhos já publicados. 

Segundo Park et al., (2002) a atividade antioxidante pode estar relacionada 

com a presença de flavonoides, que se trata de uma classe de metabólitos 

secundários que podem ser considerados os principais compostos fenólicos que faz 

parte da composição química da própolis. 

A fração hexânica apresentou baixa atividade antioxidante nas quatros 

concentrações testadas, possivelmente devido ao baixo teor de compostos fenólicos 

e a ausência de flavonoides nessa fração. Tal resultado era esperado, porém 

dependendo da amostra de própolis a fração hexânica também pode apresentar 

atividade antioxidante. Cabral et al. (2009) observaram alta atividade antioxidante da 

fração hexânica de uma amostra de própolis vermelha e associaram esse resultado a 

presença de compostos apolares com atividade antioxidante. 

Nakaijima et al. (2009) afirmam que dentre todos os produtos derivados da 

abelha, a própolis é a que possui maior efeito antioxidante. Ensaios in vitro com 

extratos de própolis mostraram que os mais efetivos antioxidantes presentes são os 

derivados de ácido cafeolínico no extrato aquoso e os derivados do ácido cinâmico 

(atepelina C, bacarina, ácido p-cumário e drupanina) no extrato etanólico. O ácido 

cafeoiquínico possui atividade semelhante ao antioxidante trolox e ácido ascórbico.  

Atualmente, é possível observar que estão sendo realizados diversos estudos 

com produtos vegetais, com o objetivo de analisar a atividade antioxidante destes, 

pois possuem em sua composição compostos fenólicos (CANTERLE, 2005). Para 

Santos et al. (2003), diversas substâncias fenólicas são importantes antioxidantes, 

uma vez que possuem esqueleto carbônico propício para a estabilização de radicais 

livres. Verificou-se que a posição e o grau de hidroxilação são fatores importantes 

para a atividade antioxidante dos flavonóides. 

Segundo Alencar (2009), a composição química da própolis é altamente 

dependente da localização geográfica, ou seja, dependendo do local e da estação do 

ano sua composição química muda. Isto pode justificar os resultados encontrados, 

onde a ação antioxidante da própolis vermelha foi menor quando comparada com a 

própolis verde. 
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Atividade Fitotóxica 

 

As frações de diclorometano e acetato de etila da Própolis verde, influenciaram 

negativamente a germinação das sementes de alface. A completa inibição da 

germinação das sementes de alface foi observada pela fração de acetato de etila a 

2%. Sobre a fração diclorometânica (1%) observou-se uma alta taxa de inibição da 

germinação das sementes de alface (10%) no final de sete dias de análise como 

mostra os dados a seguir: 

 

Taxa de germinação e crescimento de plântulas de alface sobre as frações de 
extratos de própolis. 
 

Controle Germinação (%)* Comprimento (cm)* 
Tratamento 1º dia 4º dia 7º dia CPG** 
FAE 0,5% 0,00 83,33 ± 0,57 83,33 ± 0,57 ± 2,00 
FAE 1% 0,00 90,00 ± 1,00 90,00 ± 1,00 ± 1,80 
FAE 2% 0,00 16,66 ± 0,57 16,66 ± 0,57 ± 0,10 
FAEC 0,00 90,00 ± 1,00 90,00 ± 1,00 ± 8,00 
FD 0,5% 0,00 30,00 ± 1,00 30,00 ± 1,00 ± 2,00 
FD 1% 0,00 0,66 ± 1,15 0,66 ± 1,15 ± 0,10 
FD 2% 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 ± 0,00 
FDC 73,33 ± 1,15 76,66 ± 0,57 76,66 ± 0,57 ± 6,00 
 
Fração de Acetato de Etila da própolis (FAE), Fração controle de Acetato de 

Etila da própolis (FAEC), fração de diclorometano da Própolis (FD), fração controle de 

diclorometano da Própolis (FDC). *Valores médios e desvio padrão. ***CPG: 

comprimento da plântula germinada.  

A fração na concentração de 0,5% de acetato de etila afetou pouco a taxa de 

germinação das sementes de alface no primeiro e último dia de contagem em relação 

ao controle.  

A fração de 0,5% de diclorometano reduziu fortemente a germinação, e inibiu o 

desenvolvimento das plântulas da espécie alvo. 

Dentre os compostos polares, os fenólicos e derivados correspondem à classe 

de metabólitos secundários na qual se encontra a maior parte dos compostos 

apontados como tendo atividade alelopática, compreendendo desde fenóis simples 

até taninos de estrutura complexa (RICE, 1984). Contudo, não se pode afirmar que a 

presença destes compostos tenha ocasionado o efeito alelopático sobre as plântulas 

de alface, visto que não foram testadas as substâncias relatadas, que podem tanto ter 
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efeitos isoladamente, como podem interagir sinergicamente ou antagonicamente com 

outras substâncias. LI et al. (2010) relatam que compostos fenólicos reduzem a 

absorção de oxigênio e podem diminuir a fotossíntese. Eles também podem alterar a 

função de enzimas, inibir a absorção de nutrientes pela planta afetando seu 

crescimento, inibindo o alongamento da raiz e a divisão celular. Possivelmente, a 

presença dos compostos fenólicos e outros compostos não mensurados neste 

trabalho, se presentes nos extratos, seriam responsáveis pela atividade fitotóxica 

observada nos extratos. 

Segundo Lustosa et al. (2008) composição química da própolis inclui 

flavonóides, ácidos fenólicos, terpenóides e fenilpropanóides, entre outros compostos. 

A atividade fitotóxica das frações de diclorometano e acetato de etila observada neste 

trabalho deve ser devida a presença de compostos fenólicos, incluindo os flavonóides, 

compostos com atividade alelopática (LIRA; FORTES; CAMOZZATO, 2010). 

Aleloquímicos são comumente encontrados em plantas superiores, podendo 

variar quimicamente, sendo que quantidade e composição química pode variar 

conforme a espécie analisada. Podendo ocorrer em folhas, colmos, raízes, flores, fruto 

e sementes de diversas espécies. A atividade dos aleloquímicos tem sido usada, 

como meio alternativo para o controle de pragas agrícolas, substituindo o uso de 

herbicidas, inseticidas e nematicidas. A maioria destas substâncias provém do 

metabolismo secundário, pois durante o processo evolutivo das plantas, apresentaram 

algumas vantagens contra ação de microorganismos, vírus, insetos, e outros 

patógenos ou predadores, hora inibindo a ação destes, ou estimulando o crescimento 

ou desenvolvimento das plantas (TOKURA; NÓBREGA, 2006). 

Segundo LI et al. (2010), os compostos fenólicos podem causar um aumento 

da permeabilidade da membrana plasmática. Logo o conteúdo celular pode extravasar 

e pode causar um aumento da peroxidação lipídica, gerando um crescimento lento ou 

a morte do tecido da planta. Além disso, esses compostos podem afetar a absorção 

de nutrientes da planta e afetar o desenvolvimento, inibindo o alongamento da raiz e 

a divisão celular. Compostos fenólicos também afetam a respiração e fotossíntese das 

plantas. Eles dificultam a absorção de oxigênio das plantas e afetando a taxa 

fotossintética. 

Contudo, a própolis é constituída por uma mistura complexa de substâncias 

resinosas, gomosas e balsâmicas colhidas por abelhas melíferas de gemas, flores e 

exsudatos de plantas, às quais as abelhas acrescentam secreções salivares, para a 
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elaboração do produto final. A composição da resina é complexa e varia em função 

do local onde a própolis é produzida. No Brasil, há vários tipos de própolis com 

composições bem estabelecidas. A diversidade de compostos presentes na própolis 

contribui para as mais diversas atividades biológicas já evidenciadas em vários 

estudos, porém a grande parte dos trabalhos procura utilizar a própolis na sua forma 

bruta.  

O presente trabalho visou fracionar uma amostra de própolis verde utilizando 

solventes de diferentes polaridades e avaliar o potencial antioxidante e fitotóxico de 

cada fração. Para tanto, uma amostra de própolis verde foi pulverizada e fracionada 

utilizando-se solventes de diferentes polaridades. As frações obtidas foram testadas 

em diferentes concentrações a fim de se avaliar o seu potencial antioxidante e, 

utilizando soluções de dpph. Entre as frações apolares, a fração diclorometânica 

apresentou maior atividade (acima de 50%) nas concentrações 1 e 2%. A fração 

hexânica apresentou baixo potencial antioxidante (inferior a 50%) nas concentrações 

testadas. Entre as frações com maior polaridade (metanólica e em acetato de etila) 

observou-se uma maior atividade antioxidante relativa (acima de 70%) nas 

concentrações entre 2 e 0,5%.  

Os melhores resultados obtidos com as frações polares podem ser devidos a 

maior concentração de compostos como taninos e flavonoides, entre outros 

compostos fenólicos, com ação antioxidante reconhecida. O teste fitotóxico foi 

realizado com as frações de diclorometano e acetato de etila, ambos apresentaram 

efeitos negativos na germinação de alface. A fração de diclorometano inibiu o 

crescimento de 80% das plântulas com a concentração de 1%, enquanto a fração de 

acetato de etila apresentou inibição em concentração de 2%. 

 

CONCLUSÃO 

 

As frações mais polares (em acetato de etila e metanólica) apresentaram maior 

porcentual antioxidante entre as frações avaliadas. As frações diclorometânica e em 

acetato de etila apresentaram alto potencial fitotóxico sobre a germinação e 

desenvolvimento inicial de plântulas de alface. 

 

Palavras-Chave: Própolis; Antioxidante; Alelopatia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Palinologia, é o ramo da Ciência que estuda os grãos de pólen, dentre outros 

elementos figurados. Revela de maneira indireta as relações das abelhas com as 

flores, servindo para a certificação botânica e da qualidade dos produtos (BARTH, 

1989; LUZ, 2001; LUZ et al., 2007). O manejo de abelhas nativas brasileiras sem 

ferrão, a meliponicultura, é considerada uma atividade econômica sustentável devido 

ao sucesso reprodutivo das plantas nativas e cultivadas promovido pela polinização 

entomófila. Além disso, as abelhas se sobressaem por seus produtos apresentarem 

propriedades nutricionais e farmacológicas, que auxiliam na proteção do sistema 

biológico humano.  

Dentre os produtos meliponícolas que se destacam está a geoprópolis, que é 

elaborada pelas abelhas indígenas sem ferrão, se diferindo da própolis pela adição de 

partículas de argila e ausência de tricomas vegetais (BARTH, 1998; BARTH et al., 

1999; BARTH; LUZ, 2003; BARTH; FREITAS, 2015). Por isso, foi acrescentado o 

prefixo geo por Nogueira-Neto (1962) para distingui-las. A geoprópolis é proveniente 

de exsudações vegetais e pode ser produzida em qualquer época do ano. É utilizada 

para a proteção da colmeia (MARCUCCI, 1996). No Brasil existe uma amplitude de 

tipos de geoprópolis e sua caracterização faz-se necessária para sua valorização de 

mercado.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho foi caracterizar a origem fitogeográfica a partir da 

identificação dos grãos de pólen presentes em amostras selecionadas de geoprópolis 

produzidas pelas abelhas Melipona quadrifasciata anthidioides na Reserva Biológica 

de Mogi Guaçu - Fazenda Campininha, São Paulo, para auxiliar no seu processo de 
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certificação e subsidiar estudos bioquímicos do produto, com o intuito de compreender 

melhor os mecanismos de coleta dos recursos vegetais resinosos e conhecer a flora 

meliponícola atrativa para a produção de geoprópolis.  

 

MÉTODOS 

 

Área de estudo 

 

O local de instalação do meliponário tem como coordenadas 22°15 01 S e 

47°09 30 W, localizado na Reserva Biológica de Mogi Guaçu (Fazenda Campininha), 

município de Mogi-Guaçu, distrito de Martinho Prado Jr., São Paulo.  

 

Amostragens e tratamentos 

  

A geoprópolis foi coletada mensalmente de janeiro a setembro de 2015, com a 

utilização de um formão. Em laboratório foi aplicado o método de Barth (1998), com 

modificações. O método consiste na extração de 0,5 gramas de geoprópolis, 

dissolvendo-a em álcool absoluto, com posterior fervura do sedimento com hidróxido 

de potássio a 10%, realização de acetólise (mistura de anidrido acético e ácido 

sulfúrico) e uso de agitador ultrassônico para eliminação de fragmentos e sujidades. 

Na montagem das lâminas de microscopia utilizou-se gelatina glicerinada e parafina.  

A identificação dos grãos de pólen foi feita sob microscopia fotônica 

comparando-se com a Palinoteca do Núcleo de Pesquisa em Palinologia do instituto 

de Botânica, com base em suas características morfológicas e utilizando-se a 

denominação tipo polínico (KLERK; JOOSTEN, 2007). Sempre que possível 300 

grãos de pólen foram contados por amostra (BARTH, 1998). Por fim, foram calculadas 

as frequências de ocorrência e as frequências relativas nas amostras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Um total de 77 tipos de pólen, dois tipos de pólen não identificados, dez tipos 

de esporos de samambaias, um tipo de esporo de briófita, dois tipos de algas e fungos 

diversos, foi identificado nas nove amostras de geoprópolis. Conforme as categorias 

que determinam a frequência de ocorrência no conjunto das amostras, foi considerado 
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a presença ou ausência de um determinado tipo polínico no total das amostras, sendo 

elas: Rara (<10%), Infrequente (10 a 20%), Frequente (21 a 50%) e Muito Frequente 

(>50%) (JONES; BRYANT, 1996).  

Os resultados demonstraram que 23 tipos polínicos apresentaram frequência 

de ocorrência na categoria Muito Frequentes (>50%) na geoprópolis de Melipona 

quadrifasciata anthidioides, sendo eles, por ordem de grandeza: Eucalyptus (100%), 

Melastomataceae (100%), Myrcia (100%), Pinus (100%), Poaceae (100%), Acalypha 

(88,8%), Anadenanthera (88,8%), Cecropia (88,8%), Copaifera (88,8%), Mimosa 

scabrella (88,8%), Solanum (88,8%), Vernonia (77,7%), Bidens (66,6%), Protium 

(66,6%), Sida (66,6%), Thunbergia (66,6%), Alchornea (55,5%), Baccharis (55,5%), 

Malpiguiaceae (55,5%), Paullinia (55,5%), Piper (66,6%), Sloanea (55,5%) e Tabebuia 

(55,5%).  

Deste total de tipos polínicos é interessante ressaltar Eucalyptus, 

Melastomataceae, Myrcia, Pinus e Poaceae, pois foram os que ocorreram em todas 

as amostras, sendo, portanto, provenientes de plantas que ofertaram recursos as 

abelhas em todos os meses estudados, caracterizando fitogeograficamente a região 

de estudo. Como o Estado de São Paulo, incluindo o município de Mogi Guaçu, tem 

uma história de intensa devastação das matas devido à agricultura e expansão 

urbana, com introdução de plantas exóticas como o Eucalyptus e Pinus, os espectros 

polínicos das amostras de geoprópolis refletiram isso, mesmo sendo produzidas pelas 

abelhas em uma área com mata preservada como é a Fazenda Campininha.  

Eucalyptus é extremamente atrativo para as abelhas já que é muito polinífero 

e, em alguns meses, muito nectarífero também. Existem plantios de eucalipto 

(Eucalyptus spp.) na porção nordeste da região de estudo, onde se encontra uma 

grande unidade de produção pertencente à empresa International Paper. A Fazenda 

Campininha possui remanescentes de vegetação nativa de Cerrado, Floresta 

Estacional Semidecidual, Mata de Galeria e campos úmidos, entremeadas por áreas 

de plantio de espécies exóticas como o pinheiro (Pinus elliottii Engelm.), que se 

encontra em alta densidade na Estação Ecológica e na gleba B da Reserva Biológica, 

cujo comportamento agressivo pela alta produção de sementes viáveis, polinização e 

dispersão pelo vento, ocupa áreas abertas e permanece no sistema por longo período. 

Como o pólen de Pinus é anemófilo, ou seja, com polinização pelo vento, pode 

ter contaminado a geoprópolis pela exposição desta ao ar nas frestas da colméia e, 

não necessariamente pela coleta ativa de seu pólen pelas abelhas.  
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De qualquer forma, Eucalyptus e Pinus são plantas que apresentam resina, e 

devem ser melhor investigadas como possíveis fontes primárias para a geoprópolis 

da Fazenda Campininha. O tipo polínico Poaceae provém de plantas herbáceas cuja 

manipulação das anteras pelas abelhas é dificultada. Não possui óleos ou resina. 

Como o pólen de Poaceae também tem polinização anemófila, provavelmente, veio 

pelo vento, grudando na geoprópolis. Já Myrcia é um tipo polínico que engloba várias 

espécies poliníferas plantadas no entorno do meliponário em áreas com pomares, 

como a goiaba (Psidium guajava L., Myrtaceae), jaboticaba (Plinia cauliflora (Mart.) 

Kausel), pitanga (Eugenia uniflora L.), Guamirim com flor de Cereja ou Cereja da mata 

(Eugenia cerasiflora Miq.), Grumixama (Eugenia brasiliensis Lam.), dentre outras. 

Dessas, a goiabeira apresenta resina em seus troncos.  

O tipo polínico Melastomataceae também envolve diversas espécies que 

apresentam morfologia polínica similar e florescimento em épocas conjuntas ou 

distintas, provendo de pólen às abelhas praticamente todo o ano. Reconhecidamente 

é uma família cujas abelhas do gênero Melipona tem preferência pelo seu pólen. 

Portanto, a presença desse tipo polínico pode estar indicando contaminação da 

geoprópolis pelo pólen dos estoques alimentares. Guibu et al. (1988); Ramalho et al. 

(1989); Wilms et al. (1996) e Antonini et al. (2006) fazem referência ainda à família 

Melastomataceae como uma importante fonte de pólen para várias espécies de 

Melipona, as quais são capazes de explorar essa fonte de recursos por conseguirem 

vibrar as anteras poricidas e removerem o pólen, o que pode significar uma adaptação 

que possibilita a co-ocorrência com Apis mellifera.  

Quanto a estimativa das frequências relativas dos grãos de pólen em cada 

amostra foi baseada em classes de frequência segundo Louveaux et al. 1978, como 

Pólen Dominante (>45% do total da amostra), Pólen Acessório (16 a 45%), Pólen 

Isolado Importante (3 a 15%) e Pólen Isolado Ocasional (<3%). Dos tipos polínicos 

observados, três se caracterizavam na classe de frequência Pólen Acessório, sendo 

eles: Eucalyptus, nos meses de janeiro, abril, maio, julho, agosto e setembro; 

Melastomataceae nos meses de janeiro à julho e Pinus apenas em março e em 

agosto, sendo o restante posicionado nas classes de Pólen Isolado Importante ou 

Pólen Isolado Ocasional. Não houve pólen na categoria de Pólen Dominante. Vários 

desses tipos polínicos são provenientes dos estoques alimentares das colmeias e 

contaminaram a geoprópolis quando as abelhas manipularam o produto. Esses tipos 
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polínicos comprovaram a busca nectarífera e polinífera pelas abelhas em diversas 

plantas nativas.  

Outro dado relevante foi a identificação dos tipos polínicos produtores de 

resinas ou óleos, pois estes são componentes muito importantes para a produção de 

geoprópolis pelas abelhas, sendo eles: Alchornea, Caryocar, Dalbergia, Eucalyptus, 

Garcinia, Hyptis, Machaerium, Malpiguiaceae, Myrcia, Pinus, Protium, Tapirira e 

Vochysia tucanorum. Estudos em desenvolvimento no Núcleo de Pesquisa em 

Fisiologia e Bioquímica do Instituto de Botânica poderão comprovar se estas foram as 

fontes de óleos e resina para a geoprópolis de Melipona quadrifascaita anthidioides, 

já que, nesse caso, são produzidas nos troncos ou botões foliares e não nas flores e, 

por isso, os resultados palinológicos são apenas indícios, necessitando de outras 

ferramentas comprobatórias.  

Nas análises, comprovou-se também que as abelhas visitaram algumas 

plantações no entorno do meliponário e que são pulverizadas com ingredientes ativos 

(IAs) de pesticidas pela presença dos tipos polínicos Bidens, que corresponde ao 

pólen da planta Guizotia abyssinica (L. f.) Cass, popularmente denominada de Niger 

e, Solanum lycopersicum L. (tomate). Já o pólen de Citrus sinensis (L.) Osbeck, cuja 

procedência são vastas plantações de laranja-pêra do entorno, foi coletado em menor 

quantidade e por tempo limitado.  

Esses resultados deverão ser avaliados futuramente quanto a efetiva 

consequência negativa para as abelhas Melipona quadrifasciata anthidioides, mesmo 

com os recursos coletados em baixa quantidade e por curto período de tempo. Outras 

plantas invasoras de culturas e pastagens cujo pólen ocorreu nas amostras também 

podem ter sido contaminadas com agrotóxicos, o que agravaria a exposição das 

abelhas a essas substâncias. 

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se indiretamente pela análise palinológica da geoprópolis que 

mesmo em área de mata preservada, onde os recursos nectaríferos e poliníferos de 

plantas nativas estão disponíveis, as abelhas Melipona quadrifasciata anthidioides 

visitaram áreas de cultivo com espécies exóticas. A Palinologia foi útil na 

caracterização fitogeográfica da geoprópolis dessa espécie de abelha, auxiliando em 
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sua certificação. São necessários estudos bioquímicos para a comprovação do uso 

pelas abelhas de óleos e resinas das plantas destacadas pela Palinologia. 

 

Palavras-Chave: Certificação Fitogeográfica; Plantas Resinosas; Abelhas 
Indígenas; Grãos de Pólen. 
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LEVANTAMENTO DA METODOLOGIA UTILIZADA PELOS 
PROFESSORES DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA DA EJA NA 

PERCEPÇÃO DOS ALUNOS  
 

Samara Gomes Pereira; Antenor Aguiar Santos; Eunice Barros Ferreira 
Bertoso. 

 
E-mail: samara18pereira@gmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

Escrever sobre a história da educação de jovens e adultos no Brasil não é algo 

simples, existem algumas barreiras que influenciaram para que a trajetória fosse 

detalhada. Pois não existem manuscritos que possam ser bastantes a ponto de 

relacionarmos as diversas ações ocasionadas que não seja do âmbito governamental 

(BRASIL, 2002). 

Cada aluno tem a sua forma de aprender. Alguns aprendem ouvindo, outros 

escrevendo, comparando imagens relacionadas e várias outras maneiras de que se 

use para aprender. Porém, quando nos deparamos em uma sala de aula temos alunos 

com diversos modelos de aprendizagem. A postura correta para que o professor 

trabalhe e todos aprendam é diversificando as metodologias. 

Os professores demonstram dificuldade ao diversificar suas aulas, seja pelo 

local ou pela falta de recursos. Entretanto, as aulas práticas não precisam acontecer 

necessariamente em um laboratório. Quando se fala de laboratório os próprios alunos 

assimilam matérias que pertencem a este ambiente, entretanto, não é obrigatório que 

o uso destes equipamentos como microscópios, lupas, e outros materiais sejam ao 

local propício. Este ambiente pode ser criado com estes materiais fora de uma sala 

de aula para que os estudantes tenham contato, mesmo não tendo um laboratório na 

escola (LEITE et al., 2005). 

 

OBJETIVOS  

 

Reconhecer a metodologia utilizada pelos professores da disciplina de biologia 

na Educação de Jovens e Adultos/EJA, na percepção dos alunos nas escolas 

estaduais do município de Paraopeba-MG.  
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MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em duas instituições de ensino de Minas Gerais. A 

abordagem da pesquisa foi de cunho quali-quantitativa pois de acordo com Ferreira 

(2015), o uso de ambas abordagens no campo da educação sendo elas qualitativas e 

quantitativas denominadas como quali-quantitativa, auxiliam para que os 

pesquisadores possam analisar os dados e tenham um número maior de 

possibilidades de estudo sobre os trabalhos a serem estudados. Realizada em duas 

escolas públicas, no município de Paraopeba-MG. 

Participaram da pesquisa um total de 106 alunos. Ambas funcionam nos três 

períodos, manhã, tarde e noite oferecendo a população o Ensino fundamental, Ensino 

médio e Educação de Jovens e adultos. 

Os estudantes foram orientados a partir da questão 3 do formulário, pois elas 

se caracterizavam por não apresentarem números similares de alternativas, sendo 

deste modo e com o intuito de saber quais as metodologias os professores estariam 

utilizando com os alunos, os mesmos não precisavam de escolher apenas uma 

alternativa; e sim as necessárias para responder a questão, deste modo para 

demonstrar o método ou as metodologias que o (a) professor (a) da matéria de 

biologia estaria utilizando com eles. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

No 1º EJA da escola 1 estavam presentes 13 alunos e participaram do 

preenchimento do formulário. Sendo estes 5 do gênero feminino (38,4%) e 8 do 

gênero masculino (61,5%), onde todos participaram da pesquisa respondendo às 

questões. 

 Já no 2º EJA da mesma escola estavam presentes 23 alunos, participaram da 

pesquisa sendo estes 10 do gênero feminino (43,4%), 11 do gênero masculino (4,8%), 

1 indivíduo preferiu não declarar o seu gênero (4,34%) e 1 aluno não respondeu está 

alternativa (4,34%).  

Quando analisamos os gêneros do 1º EJA da E2 24 participaram do formulário, 

11 se declararam do gênero feminino (45,8%), 12 do gênero masculino (50,0%) e 1 

estudante não respondeu à pergunta (4,1%). No 2º EJA desta mesma escola 

obtivemos a participação de 13 alunos. Declararam o gênero feminino 6 indivíduos 
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(46,1%) e 7 do gênero masculino (53,8%), incluído 1 aluno que não respondeu a 

questão (4,1%).  

Na turma do 3º EJA E2 participaram da pesquisa 33 alunos, sendo 15 do 

gênero feminino (45,4%), 16 do gênero masculino (48,4%), 1 preferiu não se declarar 

(3,04%) e 1 não respondeu esta pergunta (3,04%). 

Quando nos deparamos com os dados da faixa etária dos alunos da EJA das 

escolas participantes. Pode-se notar que dentre os 18 anos aos 20 anos na soma das 

duas escolas temos 33 alunos resultando em 31,1%. Com a idade de 21 anos a 29 

anos temos 32 alunos cursando a rede de ensino proporcionando 30,1%. Os demais 

sendo estes de 30 anos a 39 anos obtivemos o número de 17 alunos sendo 16,0%, 

com a idade de 40 anos a 49 anos 8 alunos expressos em 7,5% e de 50 anos a 59 

anos de idade 1 aluno resultando 0,94%.  

Tivemos os alunos que preferiram não declarar a sua idade deixando o campo 

de resposta em branco contatando 14 alunos em um total. Ao apresentarmos os 

respectivos resultados temos dados visíveis do uso da sala de aula como o local mais 

utilizados para as aulas de biologia para os alunos da EJA totalizando 76,4%, 

entretanto, foram expressas informações que mesmo sendo em menor quantidade 

expressam os locais como Espaço externo à sala de aula (ex. Pátio da escola, etc) 

sendo 8,4%, Biblioteca ou Sala de Leitura 2,8% e no laboratório resultando 0,9%.  

São diversas as dificuldades passadas pelos professores quando desejam 

preparam aulas práticas e não é todas as vezes que as mesmas são vencidas elas 

podem continuar. Com os dados expressos pelos alunos em ambas as escolas, tanto 

da E1 que contém um espaço adequado, quanto a E2 que não possui o local 

(laboratório), como 0,9% optaram por esta alternativa sendo o laboratório como local 

utilizado pelo professor. O que podemos pressupor é que este professor utiliza aulas 

experimentais em sala de aula com os alunos. 

Em diversas escolas atividades experimentais ocorrem ocasionalmente , logo 

no contexto da escola contém o laboratório, que neste caso vemos em nossa pesquisa 

a presença de laboratório na E1, entretanto, o mesmo não sendo utilizado e o que a 

autora enfatizada sendo este um local de visita para os alunos, podendo certamente 

em alguns históricos, uma “excursão”, pois certamente o aluno que não frequenta este 

local tem uma certa curiosidade ao entrar e ver a diferença isso faz com que se quebre 

a “monotonia” de aulas expositivas (MARANDINO et al., 2011) .  
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Sobre os recursos que o(a) Professor(a) utiliza para o aprendizado dos alunos 

podemos interpretar que o quadro negro ou lousa é o mais utilizado de acordo 84,9% 

dos participantes, depois temos a sala de vídeo com 36,1% das respostas, excursões 

relacionadas a matéria 1,8%, os jogos didáticos com 0,9%, o Powerpoint referindo a 

2,8%, a sala de informática 1,8%, as discussões sobre os conteúdos 19,8%, 

demonstrações com 12,2% e as resoluções de problemas 3,7% respondida pelos 

participantes. Em ambas as escolas nenhum dos alunos responderam a alternativa 

outras.  

Quando as alternativas quadro negro, sala de vídeo, sala de informática e 

Powerpoint foram inseridas as mesmas para representar os Recursos audiovisuais. 

Os mesmos auxiliam a ensino de biologia grandemente, infelizmente não estão sendo 

usufruídos ou usadas da melhor forma (KRASILCHIK, 2008). Esta é uma realidade 

contida nos resultados dos alunos de ambas as escolas. A utilização do quadro negro 

se sobressai em todas as turmas pesquisadas.  

A maneira como o recurso está sendo empregada não foi uma questão 

adicionada nesta pesquisa, entretanto, a autora Krasilchik (2008) diz sobre o uso de 

maneira inadequado deste recurso onde professores copiam no quadro negro e os 

alunos copiam sem acompanhar o assunto. Algo importante sério o professor ter em 

mente um passo a passo para que o estudante pudesse entender o raciocínio do 

conteúdo ministrado. Segundo Leite et al. (2005), o uso do quadro para que o 

conteúdo seja transmitido é utilizado como uma ferramenta para a aula expositiva, a 

qual os alunos ficam desanimados. Em seus estudos pode-se perceber a importância 

das aulas práticas para os alunos da EJA, estas aulas despertam a curiosidade em 

aprender  

As aulas expositivas são importantes, pois é deste modo que o professor pode 

se expressar oralmente sobre o determinado tema. Porém, se esta é a única 

modalidade metodológica que o docente utiliza, este pode ser um fracasso na 

aprendizagem dos alunos acarretando aulas cansativas, fadigas e monótonas tirando 

deste modo o interesse e o despertar de curiosidades dos alunos.  

Na E1 ao ser pesquisada comprovasse que existe um local onde os professores 

podem usar a alternativa “sala de vídeo” apenas 1 aluno marcou a alternativa. Já na 

E2 vemos o uso do mesmo recurso com um número significativo de alunos que 

afirmam o uso pelo (a) docente.  
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Usada como um instrumento de mídia a sala de vídeo pode ser um grande 

aliado para o ensino. Em ambas as escolas se apresentavam salas de vídeo onde os 

professores podem utilizar para as suas aulas sendo este um meio audiovisual.  

O uso de filmes para os alunos da EJA prisional, fizeram com que os mesmos 

tivessem a oportunidade de aprender usando este recurso de ensino. Filmes 

relacionados aos conteúdos ministrados e inserido com a metodologia tiveram um 

papel importante no aprendizado. “É desejável que o filme favoreça o diálogo, a 

problematização, a reflexão (...) o filme pode ser considerado válido” (CAVALCANTE, 

2011, p. 84). 

Os métodos utilizados pelos professores na E1 e E2 sendo estes apontados 

como sendo motivador para a disciplina 82,0%, participantes optaram pela alternativa 

que não os motivava 3,7%, para 15,8% dos alunos os métodos utilizados não os 

influenciam e 6,6% não responderam esta pergunta do questionário.  

O ensino deve trazer curiosidade, entretenimento, e a ação por parte de ambos: 

dos docentes e dos discentes. Colocar os alunos como o centro do desenvolvimento 

para a construção da aprendizagem, levar conteúdo que os despertem a ter interesse 

pelas aulas. As mesmas devem ser apreciadas a um ponto que o próprio aluno sinta 

desejo em vir à escola e saber que encontrará uma aprendizagem que o faz sentir o 

conhecimento adquirido ao longo de um esforço e dedicação de sua parte, não sendo 

este forçado ou para a conclusão de uma fase escolar.  

A forma como o ensino é transmitida pode trazer resultados positivos quanto 

negativos. Inserir diversos modelos de avaliação proporciona mudanças. O docente 

precisa compreender que os alunos da EJA aprendem, que são capazes e conseguem 

(RODRIGUES; MOURA, 2017).  

O(s) docente(s) em ambas as escolas de acordo com os discentes utilizam 

vários métodos de avaliação para compor a nota dos alunos, com este viés podemos 

observar a partir dos resultados anteriores.  Entretanto, para confirmar que os alunos 

não utilizam o laboratório ou outro meio onde os professores avaliem os alunos para 

compor as notas, vemos os resultados expressos nas alternativas não respondidas: 

relatório de aulas práticas e outras, onde nesta os alunos poderiam escrever com suas 

palavras caso houvesse outro método avaliativo.  

Decorrente a pergunta 9, em sua idade, hoje, você sente: os participantes 

declararam em 48,1% que aprendem com facilidade. 39,6% que aprendem, porém 

precisam se empenhar mais. 1,8% declararam que aprendiam antigamente e que hoje 
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não aprendia mais. 8,5% responderam que a mente antigamente assimilava mais o 

que ele estudava e 6,6% não responderam esta pergunta. 

De acordo com Vygotsky (1988), a aprendizagem sendo um desenvolvimento.  

Ambas caminhando juntas para desempenhar o papel de maturação o que fara com 

que se aprenda e construa conhecimento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Vivenciamos nas escolas dificuldade em acomodações para que as diversas 

metodologias pudessem ser aplicadas, pois trabalhar com a faixa etária de jovens e 

adultos é um grande desafio. Logo, este poderia ser um grande empecilho que existem 

professores que os quebram e vão adiante. Mesmo assim, de acordo com os 

participantes desta pesquisa podemos observar que estão sendo motivados pelo 

modo como o professor introduz os conteúdos. Os docentes de acordo com os 

participantes utilizam diversificadas formas de avaliação. Observamos nas respostas 

dos alunos a necessidade de diversificação em estilos de aulas, levando em 

consideração a metodologia e o ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Metodologia; Professores; Biologia; Educação de Jovens e 
Adultos - EJA; Alunos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atual situação do Brasil e do mundo, o planejamento é fundamental para 

que as empresas, especialmente as pequenas e micros empresas, não padeçam com 

a crise e a grande concorrência. Segundo Bezerra; Lemos e Conceição (2013), 

surgem a cada ano no Brasil mais de um milhão de novos empreendimentos, sendo 

a maioria deles micro e pequenas empresas. Segundo os autores, é de grande 

importância a existência dessas empresas para a economia brasileira, visto que 

geram empregos e rendas, e ainda contribuem com 20% do PIB.  

Este trabalho apresenta o fundamento da Controladoria Empresarial como 

gestão eficiente para as pequenas empresas, considerando, portanto, todas as 

análises dos dados de informações que são gerados dentro da própria organização 

para se discutir o destino que ela deve seguir, levando em consideração as tendências 

mercadológicas e organizacionais (GONÇALVES; LOSILLA, 2011). 

Por fim, o trabalho apresenta pontos estratégicos onde fala sobre a importância, 

a influência da Controladoria no planejamento e no controle operacional. Ressalta, 

também, sua responsabilidade e como sua aplicação, de maneira eficiente e 

responsável, pode auxiliar o gestor garantindo o cumprimento e assegurar a empresa 

gerando informações relevantes para sua sobrevivência e crescimento (SOUZA, 

2010). 

 

OBJETIVOS 

 

Considerando a necessidade do controle em todo sistema de gestão, e um 

monitoramento eficiente para uma tomada de decisão mais eficiente, o objetivo do 

presente trabalho é abordar a aplicabilidade da controladoria empresarial nas 
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pequenas empresas da zona oeste da cidade de São Paulo como ferramenta de 

aperfeiçoamento do processo de gestão de maneira a aumentar a taxa de 

sobrevivência dessas pequenas empresas e contribuir para o seu crescimento. 

 

MÉTODOS 

 

Esta pesquisa é classificada como descritiva com abordagem quantitativa, pois 

busca levantar dados reais sobre a usabilidade da controladoria nas micro e pequenas 

empresas como ferramenta de gestão e aperfeiçoamento. Quanto aos procedimentos, 

a pesquisa classifica-se com pesquisa de campo, pois conforme Fonseca (2002) a 

pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que se realiza coleta de 

dados junto a pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisas, logo, esta 

pesquisa tem por objetivo analisar esses dados coletados e interpretá-los de modo 

que possa compreender e explicar o problema pesquisado. Para tanto, foi utilizado 

um questionário com 19 perguntas objetivas, sendo 4 com dados demográficos e 15, 

a maioria em escala de Likert, sobre a percepção e utilização da controladoria e 

planejamento estratégico.  

A pesquisa foi aplicada ao longo de uma semana junto à micro e pequenas 

empresas situadas na zona norte da cidade de Osasco, e foram distribuídos 50 

questionários, onde 34 foram respondidos corretamente, ou seja, 68% de 

aproveitamento. Por fim, dos 34 pesquisados, apenas 41% afirmaram ter 

conhecimentos claros sobre a controladoria e planejamento estratégico anterior a 

essa pesquisa. E 47% informaram que conheciam, mas não claramente, e 12% 

informaram não ter conhecimento nenhum. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos através desta pesquisa, onde a 

amostra da pesquisa é composta por 34 questionários que foram devidamente 

respondidos (68% de aproveitamento), e retratam a análise dos dados demonstrados 

em gráficos, representando a opinião de proprietários e/ou gestores das micro e 

pequenas empresas pesquisadas. 

Os respondentes se caracterizam 56% por homens e 44% por mulheres, onde 

32% tinham a faixa etária entre 21 a 30 anos, independente do sexo, e 29% acima de 
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41 anos. Referente à experiência profissional, 26% representam, simultaneamente, 

até 5 anos e de 5 a 10 anos de experiência. E 47%dos pesquisados possuem mais 

de 10 anos. Desses micro e pequenos empresários, 24% possuem apenas o ensino 

médio, enquanto 35% possuem ensino superior incompleto e apenas 32% são 

graduados em algum curso superior.  

A pesquisa teve algumas resistências, 32% dos questionários não foram 

respondidos, pelo fato de alguns dos comerciantes não saberem exatamente o 

significado e aplicação da controladoria, apesar de muitos utilizarem-se de 

ferramentas que a caracterizam, como por exemplo sistemas integrados com funções 

dinâmicas de apresentar tanto o resultado quanto a evolução de vendas e reposição 

de estoque, controle de gastos e viabilização de vendas de determinados produtos. 

Logo, nota-se que os demais empresários, 68% dos questionários com 

aproveitamento, tem conhecimento da controladoria e sua implementação e, apesar 

de não terem um departamento exclusivo no seu negócio, a maioria, 82% da amostra, 

concordam que ela é importante para que seus objetivos sejam trilhados com mais 

infalibilidade. 

No que tange ao conhecimento dos pesquisados quanto à controladoria, 65% 

dos respondentes informaram que tem conhecimento da controladoria como 

ferramenta de gestão, e 35% conhecem parcialmente, conforme exposto no gráfico 1. 

Para os autores Bezerra; Lemos e Conceição (2013), para as micro e pequenas 

empresas é imprescindível a implantação de ferramentas estratégicas de apoio à 

gestão empresarial, de maneira a dar suporte nas decisões em busca de alcançar os 

objetivos. Para tanto, é necessário conhecer uma ferramenta que proponha esse 

controle. Embora uma parte considerável dos pesquisados tenham conhecimentos 

parciais sobre a controladoria, 35%, nota-se que há um bom entendimento por parte 

dos micro e pequenos empresários sobre essa importante ferramenta de auxílio à 

gestão. 

Quanto à compreensão dos pesquisados sobre o controller, profissional da 

controladoria, 59% afirmam ter conhecimento, ao passo que 38% conhecem 

vagamente, conforme apresenta o gráfico 2. Para os autores Monteiro e Barbosa 

(2011), o controller dentro das micro e pequenas empresas pode ser compreendido 

como um profissional que assume e entende as noções de risco, incerteza e custo de 

oportunidade e faz toda a análise econômico-financeiro. Embora o controller seja 
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bastante conhecido, esse profissional é requerido geralmente em médias e grandes 

companhias, de acordo com Souza (2011). 

Sobre o controller ter de ser um profissional multifuncional e possuir 

conhecimentos diversos nas áreas financeira, contábil e administrativa para poder 

suprir a necessidade da empresa da melhor forma possível, foi questionado sobre 

essa abrangente experiência deste profissional, ao que 82% dos pesquisados 

concordaram com essas exigências. 

Segundo Oliveira; Perez Junior e Silva (2009) o controller tem de ser um 

profissional com ampla experiência em relação ao controle e gestão, e precisa 

conhecer plenamente toda a organização de modo a suprir a necessidade de 

informações relevantes para os administradores. Percebe-se que, a partir dessa 

pesquisa, que o controller é um profissional com importantes responsabilidades e 

precisa ter uma sólida e ampla experiência em gestão e controle. 

Referente a controladoria ter um papel fundamental na elaboração do 

planejamento de uma organização, além de servir de instrumento de controle e 

mensuração dos resultados econômico e financeiro, conforme apresenta o gráfico 4, 

59% dos pesquisados concordam com essa afirmativa, de modo a convergir com 

Souza (2010) onde esse afirma que a controladoria tem uma função de staff, e além 

das grandes corporações, poderá ser utilizada nas micro e pequenas empresas. Logo, 

nota-se que a controladoria agrega valor à estratégia da empresa. 

As micro e pequenas empresas podem aderir a controladoria, já que ela não se 

aplica apenas as médias e grandes companhias. De acordo com o gráfico 5, a maioria 

dos pesquisados, representados por 62% da amostra, concordam que as micro e 

pequenas empresas podem sim aderir à controladoria, mesmo que terceirizada. Esse 

resultado converge com Souza (2010), que afirma que a controladoria pode ser 

exercida em qualquer tipo de empresas, independentemente do seu porte, mesmo 

que de forma terceirizada. Portanto, conclui-se que as informações geradas pela 

controladoria são úteis no gerenciamento das companhias, independentemente de 

sua estrutura. 

Quanto ao uso de um sistema integrado para facilitar a tomada de decisão e 

ser necessário para que a controladoria possa extrair informações relevantes, 73% 

dos pesquisados concordam, afirmando que utilizar um sistema integrado faz com que 

eles adquiram informações mais precisas, rápidas e que auxiliam na eficácia da 

gestão de sua empresa, conforme expressa o gráfico 6. Deste modo, os pesquisados 
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são coesos com as autoras Cohen e Santana (2012), onde elas sugerem que o uso 

de um sistema integrado é o básico que uma empresa deve ter para que se possa 

usufruir da controladoria e uma boa gestão. Logo, entende-se que o sistema 

integrado, ou ERP, pode auxiliar no gerenciamento da empresa, uma vez que esse 

fornece informações consolidadas e de modo mais prático. 

O planejamento estratégico se inicia pelo planejamento básico de uma 

empresa, que é a conceituação da visão, valores empresarial, políticas adotadas, 

missão e a definição de negócio. Da amostra de pesquisados, 82% concordam com 

essa afirmativa, ratificando que uma micro e pequena empresa deve ter um 

planejamento estratégico definido, conforme pode-se notar no gráfico 7. Deste modo, 

os pesquisados entram em concordância com os autores Bezerra; Lemos e Conceição 

(2013) onde afirmam a importância de definir a visão, missão e políticas que irão 

nortear a direção que a empresa deve tomar. Portanto, nota-se que definir a visão e 

missão da empresa pode favorecer a empresa em sua continuidade no mercado, uma 

vez que essa companhia possui todo um plano de ação. 

Ainda sobre planejamento estratégico, ao questionar sobre se qualquer 

organização tem que ter sua estratégia, o que não seria diferente para as micro e 

pequenas empresas, 82% dos pesquisados afirmaram concordar, conforme gráfico 8. 

Para Oliveira; Perez Junior e Silva (2009) o planejamento estratégico pode ser 

definido como um conjunto de objetivos, finalidades, metas e planos para atingir, de 

forma que a companhia estará definida e pronta para afrontar as possíveis mudanças 

do mercado. Embora seja de estrema relevância possuir e acompanhar o 

planejamento estratégico dentro das companhias, independente do porte, muitos 

micro e pequenos empresários não o possui de maneira clara e organizada. 

Por fim, sugere-se para estudos posteriores a aplicação desse mesmo 

questionário nas pequenas indústrias e fábricas situadas na mesma região a fim de 

comparar a utilização da controladoria entre esses ramos e seguimentos distintos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao analisar as respostas, percebe-se que muitos micro e pequenos 

empresários, 65% dos respondentes, conhecem o que é controladoria e 59% que é 

um controller, e reconhecem que é importante ter um planejamento para o melhor 

controle e desenvolvimento de sua empresa. Porém, poucos concordam que é 
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necessário haver controladoria nas empresas. Quanto ao planejamento, 82% afirmam 

ter planejamento e 73% dizem utilizar-se de algum tipo de sistema.  

Conclui-se que dos 34 pesquisados, apenas 41% afirmaram ter conhecimentos 

claros sobre a controladoria anterior a essa pesquisa. E 47% informaram que 

conheciam, mas não claramente, e 12% informaram não ter conhecimento.  

 

Palavras-Chave: Controladoria; Planejamento Estratégico; Controller. 
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DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM DADOS EDUCACIONAIS 
 

 
Diego Silva Sousa; Laercio Martins Carpes. 

 

E-mail: diegossousati@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O volume de dados gerados vem crescendo exponencialmente, e com isso, a 

aplicação das técnicas mais simples para extração de conhecimento não tem grandes 

resultados. Desta forma, a mineração de dados, surge como uma alternativa 

interessante para identificar relacionamentos e padrões não triviais, e até então 

desconhecidos.  

A adoção destas técnicas vem sendo frequentemente utilizadas nos mais 

diversos ramos, tais como, marketing, finanças, detecção de fraude, e tem ganhado 

destaque no cenário educacional, onde busca-se compreender os fatores que 

influenciam na aprendizagem dos alunos, desenvolver métodos de ensino mais 

eficazes e identificar padrões que possam contribuir com novas iniciativas na área 

acadêmica.  

Desta forma, o presente trabalho busca responder estas e outras questões, 

através do processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD) com 

a aplicação de algoritmos de mineração de dados (MD), identificando padrões e regras 

de associação em dados educacionais provenientes do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM). 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho busca contribuir, através da descoberta de conhecimento, 

utilizando as tarefas de associação e classificação com o propósito de possibilitar, 

novas iniciativas na área acadêmica, métodos de ensino mais eficazes voltados ao 

perfil de cada aluno, e auxiliar os gestores públicos e privados a tomada de decisões, 

como: o estabelecimento de cotas, criação de programas de apoio, aplicação de 

reforço acadêmico, mudança nos planos de ensino, entre outros. 
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MÉTODOS 

 

O conjunto de dados está disponível no Portal de Brasileiro de Dados Abertos 

em formato CSV, tendo como fonte o próprio site do Inep, autor e mantenedor dos 

Micro dados do Enem. A base é composta por 8.722.248 registros e 166 colunas, 

abrangendo os dados de todo Brasil. 

Em busca de resultados mais precisos, optou-se por atuar no estado de São 

Paulo, sem redução da dimensionalidade, sendo um total de 1.324.557 registros, dos 

quais foram selecionados apenas 18 dos atributos, pois a quantidade elevada de 

colunas inviabilizaria alguns experimentos. 

O programa escolhido para aplicação das tarefas e algoritmos de mineração de 

dados foi Weka, pois além de ser um software livre, existe uma boa documentação 

sobre o seu funcionamento e aplicações. 

Devido ao tamanho da base, os editores de texto e planilhas comuns não 

tinham capacidade para examinar os dados. Desta forma, foram utilizados os 

softwares Integration Services (SSIS) e o SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados) SQL Server 2016. Após a carga dos dados, foi realizada a eliminação de 

valores ausentes no conjunto de dados. Na etapa de mineração dos dados, foram 

aplicadas as tarefas de classificação e associação, com os algoritmos, J48 e Apriori, 

respectivamente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tarefa de Associação 

 

Na tarefa de Associação foram geradas 100 regras, que alcançaram suporte 

mínimo de 40%, e grau de confiança mínimo de 75%, sendo algumas delas de 

conhecimento comum. No entanto, pode-se destacar algumas regras em especial, 

que comprovaram cientificamente algumas associações, como: - Regra n° 13: 

Inscritos que obtiveram a faixa de pontos entre 401 e 600 em Ciências da Natureza, 

apresentam forte tendência a residirem em Zona Urbana (grau de confiança de 94 %). 

 Regra n° 20: Inscritos que realizaram o ensino médio de em até três anos, 

apresentam forte tendência a residirem em Zonas Urbanas (grau de confiança de 94 

%). 
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 Regra n° 52: Inscritos que obtiveram a faixa de pontos entre 401 e 600 em 

Ciências Humanas, apresentam forte tendência a terem a mesma pontuação em 

Linguagens e Códigos (grau de confiança de 90 %). 

 Regra n° 70: Inscritos que obtiveram a faixa de pontos entre 401 e 600 em 

Ciências Humanas, apresentam forte tendência a terem a mesma pontuação em 

Ciências da Natureza (grau de confiança de 87 %). 

 Regra n° 99: Inscritos que cursaram o ensino médio regular e concluíram o 

mesmo em até três anos, apresentam forte tendência a terem cursado o mesmo em 

escolas públicas (grau de confiança de 83 %). 

 

Análise dos Resultados – Associação 

 

As regras 52 e 70 demonstram que as curvas de aprendizado entre três das 

quatro áreas de conhecimento estão relacionadas, são elas, Ciências Humanas, 

Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza. Desta forma, podemos presumir que 

a aplicação de didáticas de ensino em conjunto, pode gerar bons resultados. 

A regra 13 demonstra que existe uma forte relação entre a faixa de pontuação 

de 400 a 600 pontos e residentes de Zona Urbana. O que se enquadra dentro da 

média nacional desta área de conhecimento. Desta forma, podemos notar que mesmo 

em uma grande metrópole, como São Paulo, a média de pontuação não é diferente 

do restante dos pais. 

A regra 99 demonstra uma forte relação entre inscritos que concluíram o ensino 

médio em até três anos e estudaram em escolas públicas. O que pode gerar alguns 

questionamentos: (i) Se a grande maioria dos indivíduos conclui em até três anos em 

escolas públicas, será que de fato a metodologia de aprovação é coerente ou existe 

aprovação automática? (ii) Será que estes alunos possuem o conhecimento mínimo 

para conclusão? Estas e outras questões tentarão ser respondidas nos próximos 

experimentos, que serão descritos nos próximos tópicos. 

A regra 20 demonstra que existe uma forte relação entre inscritos que 

concluíram o ensino médio em até três anos e residentes de Zona Urbanas. O que 

reforça o que foi apresentado na regra 99, já que a maioria da população de São Paulo 

está em Zonas Urbanas e realizaram o Ensino Médio em escolas públicas. 
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Tarefa de Classificação 

 

O conjunto de dados, conforme aplicado na tarefa de associação abrangeu todo 

o estado de São Paulo, totalizando 1.324.557 registros. Em busca de se atingir os 

objetivos desejados, foi aplicado o algoritmo de classificação J48. A classe 

selecionada foi à nota em Matemática, pois dentre as quatro áreas de conhecimento, 

é a que apresenta as menores notas médias, e estes conceitos são fundamentais em 

muitas aplicações do dia a dia. 

Após a escolha da classe, foi aplicado o algoritmo J48, o objetivo era identificar 

os parâmetros relacionados ao desempenho dos estudantes. Conforme citado no 

tópico acima, foi adotada como classe a faixa de pontuação em matemática, sendo 

realizada a execução da base de teste e treinamento. 

Na execução deste algoritmo foi gerada uma árvore de tamanho 1.478 e 1.245 

folhas, o número de instâncias utilizado para treinamento do modelo foi de 874.208 

(66%) e 300.373 (34%) para validação. Após execução, o número de instâncias 

classificadas corretamente na validação do modelo foi 183.668 (61.1%) e 116.705 

(38.8%) foram classificadas incorretamente, sendo desconsideradas as classes 

desconhecidas.  

A árvore de decisão foi inicialmente dividida pelo tipo de instituição de ensino. 

Os estudantes de escolas públicas foram classificados na faixa entre 401 e 600 

pontos, em contrapartida, os ingressos de instituições de ensino privadas obtiveram 

melhores resultados que variaram de acordo com outros atributos, gerando uma 

grande árvore de decisão. 

Para os inscritos de instituições privadas muitas variáveis foram influentes na 

classificação dos estudantes, entre elas, podemos destacar: a renda familiar, o status 

de conclusão do ensino médio, sexo, o fato de exercer atividade remunerada, 

escolaridade dos pais, idade e cor/raça. 

Examinando as primeiras ramificações da árvore de decisão, é possível 

identificar que a classificação dos inscritos foram determinadas inicialmente pela 

renda familiar e o status de conclusão do ensino médio. Neste primeiro momento 

obtivemos os seguintes resultados: 

 Inscritos com renda familiar de 0 até 4 salários foram classificados de 401 à600 

pontos. 
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 Inscritos com renda familiar de 4 a 10 salários e que estão cursando o ensino 

médio, foram classificados de 401 a 600 pontos. 

 Inscritos com renda familiar superior a 4 salários e que não concluíram Enem 

estão cursando o ensino médio, foram classificados de 401 a 600 pontos. 

As próximas ramificações se originaram a partir do status de conclusão do ensino 

médio. Os inscritos com renda familiar de 4 a 10 salários e que declaram ter o status 

de concluído foram classificados da seguinte forma: - A escolaridade dos pais foi um 

dos fatores mais relevantes para a classificação dos estudantes, principalmente para 

aqueles que alcançaram bons resultados. 

 Quanto maior a escolaridade dos pais, melhor foi a classificação, as faixas 

alcançaram os 900 pontos principalmente para os inscritos em que a escolaridade dos 

pais atingia a pós-graduação. 

 A idade também foi um fator relevante para classificação. Em sua maioria, 

inscritos com até 25 anos obtiveram melhores resultados. As raças: branca, parda e 

amarela, também se diferenciaram em seus resultados. 

 Os inscritos que exercem atividade remunerada obtiveram menores 

pontuações com relação aos que nunca trabalharam. 

 

Análise dos Resultados – Classificação 

 

Fica visível que inúmeros fatores interferem no desempenho dos estudantes, 

dentre eles, e fundamentalmente, o tipo de instituição de ensino, já que as escolas 

públicas apresentam desempenho inferior com relação às escolas privadas. 

Este fator, apenas reforça o que já é de conhecimento comum, a educação 

pública tem um grande déficit que precisa ser sanado com urgência, sendo a grande 

maioria dos estudantes ingressos nestas instituições. O que também fica claro é a 

relação entre a renda familiar, a escolaridade dos pais e o desempenho dos 

estudantes. 

Inscritos com renda familiar superior a 10 salários mínimos foram melhor 

classificados. Este fator foi muito mais relevante que outras variáveis, assim como a 

cor/raça, que hoje são utilizados para classificação de cotas em universidades. As 

diferenças existem, entretanto, em sua maioria estão relacionadas a renda familiar e 

escolaridade dos pais.  
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O que também chama atenção, é que alunos que cursaram o ensino médio no 

sistema EJA, em alguns dos casos, tiveram desempenho de até 200 pontos. O que é 

considerado preocupante, pois o valor se enquadra muito abaixo da média nacional. 

 

CONCLUSÃO 

 

Dentre os estudos realizados e seus resultados, foram identificadas algumas 

variáveis que estão diretamente associadas ao desempenho dos estudantes, como: 

escolaridade dos pais, renda familiar, tipo de instituição de ensino (pública ou privada), 

entre outros. 

Os algoritmos escolhidos foram o Apriori e o J48, que demonstraram bons 

resultados, endossando uma forte relação entre o grau de escolaridade dos pais, a 

renda familiar, o tipo de instituição de ensino e o desempenho dos estudantes no 

exame. Os resultados obtidos, muitas vezes foram considerados de conhecimento 

comum, o que pode ser resultante de fatores como: escolha inadequada dos atributos 

e algoritmos a serem aplicados. 

 

Palavras-Chave: Mineração de Dados Educacionais; Regras de Associação; 
Extração de Conhecimento. 
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ARQUITETURA ORIENTADA A MICROSERVICES 

 
Weverson Nascimento; Cristiano Felício. 

 
E-mail: weverson.sn@gmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

O crescimento tecnológico e a difusão da internet via aparelhos móveis criou 

um cenário em que o uso de concorrência e programação paralela se torna vital para 

a sustentabilidade de um sistema seja ele educacional, empresarial ou de 

entretenimento a dificuldade de gerir vários acessos por diversos usuários 

simultaneamente se tornou um grande desafio e fez com que surgissem conceitos 

como reactive programming e microservices. 

A forma de pensar em aplicações e como arquitetar grandes projetos vem se 

modificando, as empresas procuram cada vez mais atender um maior número de 

clientes e automatizar tarefas triviais e rotineiras, isso faz com que o uso dessa as 

aplicações sejam maçantes como é o caso de aplicativos como WhatsApp e Spotify. 

O conceito de microservice ataca principalmente a escalabilidade e o 

paralelismo das aplicações, pulverizando o problema em pequenas partes e possível 

solucionar cada parte do problema de forma concentrada e específica isso traz uma 

quebra paradigma sustentados por vários anos como o de sistemas monolíticos. Os 

microservices trazem uma nova visão de como arquitetar um grande projeto de forma 

sustentável e escalável trazendo com sigo diversos ganhos técnicos. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo, elucidar a possibilidade de escalar aplicações 

através do conceito de microservices investigando o que são microservices e quais 

são seus benefícios, 

O trabalho também visa verificar o impacto dos microservices em organizações 

e desenvolver um estudo de caso de um sistema de adoção de animais utilizando o 

conceito de microservices e ao final realizar testes e fazer um levantamento das 

vantagens e desvantagens dos microservices. 
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MÉTODOS 

 

Este trabalho tende a ser de cunho exploratório, revelando fatos importantes 

sobre a arquitetura abordada como sua evolução e enfoque utilizando-se de um 

estudo de caso para demonstrar o seu funcionamento em relação a arquitetura 

monolítica. Para realização deste trabalho, será utilizada diversas fontes de pesquisa 

como artigos, livros, revistas e entre outras fontes. 

Todos os projetos serão criados utilizando a linguagem de programação java, 

para os microservices será utilizado o framework spring boot e um banco de dados 

relacional mysql, a comunicação dos serviços será feita através de chamadas HTTP.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os sistemas empresariais tradicionais, geralmente se baseiam na arquitetura 

monolítica, esse tipo de arquitetura e constituída na modelagem de um software onde 

todas as partes estão conectadas, e que cada módulo pode interagir um com o outro. 

Este tipo de interação entre módulos causa uma dependência muito forte entre eles. 

Contextualizando, uma aplicação monolítica descreve uma única aplicação de 

software onde a interface do usuário e o acesso aos dados são combinados em um 

único programa, este tipo de arquitetura e constituído basicamente por uma interfaces 

para os cliente, um banco de dados para acesso às informações e uma aplicação 

server-side que irá executar toda a lógica da aplicação, ''as principais vantagens de 

uma aplicação monolítica são: simplicidade no desenvolvimento, facilidade na 

instalação e simplicidade na escalabilidade” (RICHARDSON, 2014). 

Este tipo de arquitetura prejudica a escalabilidade da aplicação pelo fato de que 

as partes ou módulos não podem ser replicadas devido ao alto acoplamento entre eles 

possibilitando somente a escalabilidade por parte do banco de dados ou a replicação 

total do projeto. O problema na replicação total do projeto é que partes que não são 

frequentemente usadas também serão replicadas, isso causa um consumo 

desnecessário dos recursos do computador. 

Escalar o aplicativo pode ser difícil - uma arquitetura monolítica só pode escalar 

em uma dimensão. Por um lado, pode escalar com um crescente volume de 

transações executando mais cópias da aplicação. Algumas nuvens podem até ajustar 

o número de instâncias dinamicamente baseado na carga. Mas, por outro lado, essa 
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arquitetura não pode escalar com um crescente volume de dados. Cada cópia do 

aplicativo acessa todos os dados, o que torna o armazenamento em cache menos 

efetivo e aumenta o consumo de memória e o tráfego de E/S. Além disso, diferentes 

componentes do aplicativo possuem requisitos de recursos diferentes - um pode ser 

intensivo em CPU, enquanto outro pode ser intensivo em memória. Com uma 

arquitetura monolítica, não podemos escalar cada componente independentemente 

(RICHARDSON, 2017). 

Apesar de sistemas monolíticos serem amplamente usados, seus problemas 

fizeram que outros tipos de abordagens se surgirem para atender sistemas que 

necessitam de uma alta disponibilidade e para que os recursos computacionais 

fossem melhor utilizados, entre eles estão o SOA e microservices. 

Os microservices é um tipo de arquitetura que ajuda a separar a 

responsabilidades de grandes sistemas em pequenos serviços, cada serviço possui 

uma responsabilidade única e é totalmente independente dos outros, ou seja, cada 

módulo pode ser criado, testado e disponibilizado sem depender de outro módulo. 

Um Microservice na minha mente, é um pequeno aplicativo que pode ser 

implantado de forma independente, dimensionado de forma independente, e testados 

de forma independente e que tem uma única responsabilidade. Uma responsabilidade 

única no sentido original de que ele tem uma única razão para mudar ou uma única 

razão de ser substituído (THÖNES, 2015, p. 1, tradução livre). 

Os serviços normalmente são constituídos por uma base de dados própria e 

um server-side, os dados são expostos através de uma forma representativa como 

xml ou json, de acordo com Namiot (2014, p. 1) ''Cada um dos serviços é executado 

em seu próprio processo independente. Os serviços podem comunicar-se com alguns 

mecanismos leves (normalmente é algo em torno de HTTP)''. Como cada serviço 

atende um único contexto e este é totalmente independente dos outros, podemos 

escalar nossa aplicação apenas em partes onde o sistema é mais utilizados ou onde 

um grande poder de processamento é utilizado, isso possibilita que os recursos 

computacionais do hardware possam ser utilizados de forma mais proveitosa do que 

um modelo tradicional monolítico. 

Para enfatizar os conceitos apresentados, foi desenvolvido um sistema 

baseado em microservices que utiliza como interface gráfica um aplicativo para 

dispositivos android. O projeto é baseado em uma problemática de adoção de 
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animais, neste aplicativo são apresentadas informações sobre os animais assim como 

informações sobre seus respectivos donos. 

Para criação deste projeto foram utilizados cinco microservices cada um 

exercendo uma função específica, os microservices criados são, configuração, 

descoberta, getaway, owner e pets. O serviço de configuração foi utilizado para 

realizar a centralização das configurações e a descoberta de quantas instâncias de 

cada serviço que está em execução, o serviço de gateway é como um barramento, 

uma porta de entrada para que os demais possam ser acessados, owners e pets 

contém as lógicas da aplicação. 

Sistemas que utilizam uma arquitetura de microservices tem grandes 

vantagens em relação a sistemas monolíticos quando aplicados corretamente podem 

ser uma ótima solução para o problema de altas cargas de usuários simultâneos, o 

principal ponto a observar neste tipo de solução é que o número de instâncias devem 

ser balanceadas de acordo com o número de usuários e recursos computacionais 

disponíveis, caso não seja bem gerenciados podem causar mais problema ao invés 

de solucioná-los.  

Outro ponto é em relação a latência, para sistemas que precisam de respostas 

muitas rápidas a arquitetura de microservices pode ser um problema pois quanto mais 

escalabilidade você tem mais latência você adquire. Conclui-se que, a arquitetura de 

microservices é uma boa opção para sistemas com alta demanda de usuários, mas 

que o tempo de resposta entre a requisições, não seja uma preocupação para 

aplicação. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os microservices trazem maior flexibilidade para escolhas de tecnologias, 

possibilita um desenvolvimento sustentável e sem acoplamentos entre módulos, com 

esta é possível escalar a aplicação de forma inteligente e fácil, entretanto seu 

gerenciamento e monitoramento é mais complexo a integridade dos dados nem 

sempre pode ser mantida e caso os recursos da máquina não sejam suficientes para 

a escalabilidade desejada, isso pode ocasionar um gargalo para aplicação, este tipo 

de arquitetura deve ser bem planejada antes de ser implementada e deve ser usada 

em aplicações de grande volume de usuários e em máquinas onde os recursos 

computacionais sejam vastos. 
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INTEROPERABILIDADE DE LINGUAGENS 
 

Rafael Alcindo de Lima; Cristiano Felicio. 
 

E-mail: rafael_alcindo@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esse trabalho tem como objetivo de provar que existem como fazer 

comunicação entre as linguagens de programação usando DLLs  feitas na linguagem 

C, assim provando melhor eficiência em desenvolvimento de projetos além de 

fornecer várias vantagens para melhorar o desempenho de uma aplicação, pois um 

programa pode pegar os melhores métodos de outras linguagens para usar como 

benefício na hora de executar uma determinada tarefa, pois as comunicações são 

feitas passando objetos com atributos, com esse nova proposta de comunicação é 

possível transmitir não só informações estruturadas em forma de objetos mas passar 

informações inteiras para serem processadas. 

Possibilitando que cada linguagem aproveite o melhor que cada um tem a 

oferecer, pois com esse compartilhamento é possível criar aplicações que poderão ter 

melhor performance e desempenho, além de possibilitar que cada linguagem troque 

informações de forma rápida e segura. Diferente das tecnologias de XML e JSON, 

essa plataforma permite não só executar objetos e valores passados, mas funções 

inteiras de outras aplicações, trazendo assim resultados mais precisos. 

Com esse novo processo, novas combinações podem ser feitas de maneira 

eficiente, pois cada linguagem será responsável por executa a sua determinada tarefa, 

assim abrindo possibilidades para novos estudos. 

 

OBJETIVOS 

 

O objeto desse projeto seria implementar e provar que é possível fazer com 

que uma linguagem de programação C# converse com outras linguagens como JAVA, 

C++ entre outras através de um intermediante que seria uma DLL feita na linguagem 

C, assim provando há possibilidade de fazer a interoperabilidade dessas linguagens 

porem usando uma linguagem de baixo nível, provando que dessa maneira haverá 

melhor desempenho entre as aplicações, podendo abrir novas possibilidades para o 

desenvolvimento de software. 
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MÉTODOS 

 

Esse trabalho seria para resolver e melhorar a comunicação entre as 

aplicações de baixo nível, sendo possível transferir dados com mais precisão e com 

garantia que as informações irá chegar corretamente ao seu destinatário, além de 

possibilitar que cada linguagem seja capaz de usar a função de outra linguagem, 

possibilitando melhor desempenho na construção de algoritmos, sem falar que cada 

linguagem pode usar as melhores vantagens de cada linguagem, ex: como C++ é 

mais rápido em execução do que o C#, muitas funções de cálculo complexo poderiam 

ser executados na linguagem C++ e vice versa. 

Tudo será feito através de uma DLL como um Inter mediante, ou seja, a DLL 

será responsável por passar uma função C# para uma função C++ e uma função C++ 

poderá ser executado dentro do C#, a DDL será responsável por fazer essa 

comunicação entre essas plataformas, assim possibilitando que a comunicação seja 

passada sem nenhuma falha, além de possibilitar um grande desempenho em 

executar algumas tarefas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na primeira fase a ideia seria fazer com que a linguagem C# entra-se e 

comunicação com a DLL em C/C++, pois no programa em C# poderia chamar uma 

função dentro da DLL e executar essa função, assim a linguagem poderia consultar a 

DLL a qualquer momento que precisa-se, para isso foi necessário colocar funções de 

importar e exportar na DLL e chamar uma função no C# que cria um ponteiro que irá 

se comunicar com as variáveis da DLL. 

O funcionamento seria um tipo de call-back, onde uma função do C# é passada 

para a DLL e dentro do algoritmo e C, executaria a aplicação em C# em seguida 

executaria a sua própria função e retornaria tudo para o C#. 

 

Sequência de Comunicação de Call-back 

 

Nesse segundo exemplo temos a sequência do que o algoritmo executa 

primeiro, começa com um programa em C#, quando o programa é executado ele 

passa um valor para a DLL, quando a DLL recebe esse valor e incrementa e chama 
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uma outra função que está no C# e passa o valor incrementado, chegando no C# 

novamente o valor é incrementado mais uma vez, em seguida o C# chama uma função 

da DLL para passar o valor que foi modificado. 

 

Fluxo de chamada 

 

Chegando novamente na DLL, o valor é incrementado e novamente a função 

em C# é chamado e passado o valor, cada passo é repetido cerca de 3 vezes em 

cada plataforma até que na última execução todo o valor volta para a linguagem C# e 

o resultado é mostrado no prompt de comando, esse fluxo funciona sendo quase uma 

função recursiva, porém, cada linguagem fica chamando o método do outro. 

 

Sequência de Call-Back completo 

 

Esse último processo quase o mesmo feito no segundo teste, porém além de 

ficar fazendo só chamadas de call-back, na última fase, o valor já todo incrementado 

é passado para a linguagem C++ que é uma outra plataforma que irá fazer um outro 

processo, ao terminar o processo, esse valor retorna novamente para a DLL, e em 

seguida retorna para o C#, depois o valor será armazenado no banco de dados. 

Para que tudo isso fosse possível, primeiramente foi preciso fazer as 

declarações das bibliotecas do C# que possibilita a comunicação entre outras 

aplicações, a biblioteca Ipterop Service é responsável por mapear e conectar funções 

do C# com outros arquivos ou programas que não fazem parte da plataforma. 

Em seguida foi preciso declarar uma função não gerenciada, essa função é 

responsável por fazer com que os elementos de funções de C# sejam lidos como 

ponteiro, pois a plataforma não permite declarar ponteiros diretamente. Com essa 

função é possível passar alguns dados como ponteiro para que outras linguagens 

possam interpretar as suas informações. Porem para que tudo funcione perfeitamente, 

é preciso passar o atributo Calling Convertion que é responsável por dizer o tipo de 

comunicação, e atributo possui diversos membros, mas no projeto foi usado o StdCall 

por poder chamar funções não gerenciadas. 

Após das declarações de funções não gerenciadas, foi necessário declarar os 

delegates que são responsáveis por fazer o encapsulamento do método, pois eles 

funcionam semelhantes aos ponteiros da linguagem C++, no entanto, os seus 
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representantes são fortemente tipados e seguros. Quando os delegates são feitos, é 

necessário fazer o import da DLL que será utilizada, quando o import for feito é preciso 

declarar e chamar as funções que foram declaradas dentro da DLL. 

Depois de fazer toda a configuração para funcionar no C#, foi necessário 

configurar a DLL para que as aplicações possam ser executadas. Dentro da DLL foram 

feitas as funções que recebia como parâmetro valores inteiros e uma função como 

ponteiro, essa função que será passado como parâmetro seria a função feito na 

linguagem em C#, pois a DLL irá receber essa função e poderá passar para uma outra 

linguagem ou poderá executar por lá mesmo. Após a execução, um cálculo é feito na 

DLL e é passada novamente para a linguagem C#, na qual será apresentado o 

primeiro resultado, logo em seguida outro valor é calculado dentro do C#, e uma 

função da DLL é chamada novamente, assim passando o valor do resultado do cálculo 

e outra função do C# dentro do parâmetro da função da DLL. 

Voltando para DLL que recebe outro valor inteiro e recebe outra função do C# 

como ponteiro, o cálculo é feito novamente e seu resultado é passando por parâmetro 

da função de ponteiro que foi recebido dentro da DLL, assim essa função de ponteiro 

será executada novamente dentro do C#, o ciclo continua por mais de 5 vezes, quando 

todo o cálculo é feito, o último passo é executado. 

No último passo, o C# chama a função DLL novamente e passa uma função 

não gerenciada como parâmetro para ser executada novamente dentro da DLL, 

quando os valores chegam na DLL, uma função em outra plataforma é chamada, ou 

seja, os valores são passados para outro projeto em C++ que será encarregado de 

fazer um cálculo mais completo e trazer um resultado com mais precisão, quando o 

processo for terminado dentro da plataforma em C++, o resultado volta para a DLL em 

seguida será voltado para o C#, voltando para plataforma principal, os resultados 

obtidos são gravados em um banco de dados, onde todas as informações importantes 

serão armazenados. Os resultados foram bem-sucedidos porque as comunicações 

entre essas linguagens foram feitas usando uma DLL em C como intermediador, além 

de apresentar um ótimo desempenho e velocidade na hora da execução, esse 

experimento possibilitou novas entradas para estudo pois é possível reaproveitas o 

melhor de cada linguagem para fazer uma determinada tarefa seja executada com 

êxito. Possibilitando a interoperabilidade entre aplicações usando linguagens de alto 

nível. Pois no dia a dia existem vários meios de fazer comunicação entre as 

aplicações, porém as outras plataformas só passam informações como objeto, nesse 
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caso uma função é passada por inteiro para que possa ser executado em uma outra 

plataforma, possibilitando que o usuário crie uma função e passa para que seja 

executada em outro lugar. 

Com esse projeto foi possível provar que tem como fazer algoritmos que serão 

responsáveis para fazer a interoperabilidade com outras aplicações, porém nesse 

modo não só a informação é passada, mas a função também, desse modo permite a 

possibilidade de fazer várias execuções simultâneas em várias linguagens. 

Tendo em mente que é possível criar comunicação entre outras linguagens 

usando os conceitos e os conhecimentos de estrutura de dados, outros projetos 

podem ser criados para aproveitar o melhor de cada linguagens ou até mesmo uma 

nova linguagem de programação poderia ser criada usando várias linguagens para 

servir como camadas que irá executar uma tarefa específica de acordo com a 

necessidade do projeto. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possibilitou um novo nicho a ser explorado, pois muitas formas 

de comunicação são feitas por linguagens de auto nível e sempre usando um 

protocolo  de objetos para passar informações, nesse projeto foi possível construir 

uma aplicação em que a sua comunicação com outras plataformas ocorrem de um 

foram de baixo nível, assim possibilitando um melhor desempenho em questão de 

velocidade de processamento, sem falar que cada linguagem pode aproveitar o 

melhor de outra linguagem de programação para execuções de tarefas mais 

complexas, podendo trazer grandes vantagens nos resultados. 

 
Palavras-Chave: Interoperabilidade; Comunicação; JSON; XML; Ponteiro; Função 
não Gerenciada; Delegates; DLL; C#; C++; Calling Convertion; Std Call. 
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O BENEFÍCIO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOS 
PROCESSOS DA ORGANIZAÇÃO NA VISÃO DO GESTOR 

 
Eliaquim Guimaraes Branda; Maitê Marques Caetano. 

 
E-mail: eliaquim.brandao@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Segundo Alecrim (2011), a Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida 

como o conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos 

computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o acesso, o 

gerenciamento e o uso das informações. 

Vivemos em uma sociedade da informação emergente, com uma economia 

global que depende cada vez mais da criação, gestão e distribuição de informação 

através de redes globais como a Internet. Muitas empresas estão em processo de 

globalização, ou seja, as empresas estão se integrando mutuamente com tudo e com 

todos, criando assim uma rede interligada. 

As realizações destas mudanças estratégicas seriam impossíveis sem uma 

gestão adequada e meios tais como a Internet, pois não se poderia ter comunicação 

tão eficaz no mundo dos negócios e haveria uma deficiência por não haver um gestor 

capacitado para tais mudanças. Assim o gestor se torna o objeto dessa verificação. 

 

OBJETIVOS 

 

Este trabalho busca principalmente uma verificação de como a Tecnologia da 

Informação (TI) tem sido percebida para a otimização do processo de 

desenvolvimento empresarial a partir da visão do gestor. Através do questionário foi 

identificado, como a TI tem sido observada nos processos de desenvolvimento da 

empresa. Também foi objetivo compreender as vantagens estratégicas trazidas pela 

utilização da TI, e como colaboram no relacionamento Cliente/Fornecedor pela visão 

do gestor. 
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MÉTODOS 

 

Este trabalho é caracterizado como um estudo de caso descritivo, o qual visa a 

identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo. 

Um estudo de caso, é também uma unidade de análise corresponde a um caso. 

Pode ser um evento, uma entidade, um indivíduo, ou até mesmo um processo de 

implantação em uma organização. Neste trabalho, a unidade de análise é a visão do 

gestor em relação ao benefício do uso da Tecnologia da Informação na organização. 

A coleta de dados foi realizada por meio de questionário eletrônico, os dados 

coletados trazem a visão do gestor de como a Tecnologia da Informação beneficia a 

organização. 

Os dados obtidos ao longo da pesquisa foram analisados seguindo o modelo 

gráfico e de tabulação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas 

as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a 

obtenção, o armazenamento, o acesso, o gerenciamento e o uso das informações. Na 

verdade, as aplicações para TI são tantas - estão ligadas às mais diversas áreas - que 

há várias definições para a expressão e nenhuma delas consegue determiná-la por 

completo (ALECRIM, 2011). 

A TI têm mudado a maneira de como as organizações operam hoje. Através de 

seu uso melhorias importantes são feitas, como automatizar processos de negócios, 

proporcionar uma plataforma de informação necessária para a tomada de decisão e, 

mais importante, a sua implementação alcança vantagens competitivas ou reduz a 

vantagem entre concorrentes. 

É papel da TI reconhecer o núcleo de transformação multidimensional 

experimentado pela economia da sociedade; daí a importância do estudo e domínio 

das influências que tal transformação requer no ser humano como um ser social, pois, 

tende a não só mudar os seus hábitos e padrões de comportamento, como também o 

seu pensamento (D´ASCENÇÃO, 2014). Nesse sentido, o objetivo de uma TI 

organizacional é duplo. Por um lado, é aumentar a eficiência dos processos 
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operacionais com base na coleta, armazenamento e processamento dados. 

Considerando-se os dados e informações como um recurso, o aumento da 

produtividade, juntamente com o gerenciamento deste recurso, resultam em uma 

redução das despesas operacionais. 

Por outro lado, o objetivo é também, e, sobretudo, a melhoria dos processos 

administrativos de planejamento, monitorização e de tomada de decisão, fornecendo 

uma informação mais relevante, mais completa e oportuna, e proporcionando os 

meios para analisar esta informação (DREA, 2011). 

Muitas organizações têm reconhecido a importância da gestão de recursos 

como o principal trabalho para o desenvolvimento. A informação é colocada em um 

bom lugar como um dos principais recursos que as empresas têm atualmente. As 

autoridades responsáveis pela tomada de decisões começaram a entender que a 

informação não é apenas um subproduto da conduta empresarial, mas, ao mesmo 

tempo alimenta o negócio e pode ser um dos vários fatores críticos que determinam o 

sucesso ou falha destes (PAULK, 2008). 

A fácil disponibilidade que têm os computadores à TI em geral, criaram uma 

revolução da informação na sociedade e particularmente nos negócios. A gestão da 

informação gerada por computador difere significativamente de dados de 

gerenciamento produzidos manualmente (D´ASCENÇÃO, 2014). A Tecnologia da 

Informação é interpretada como um conjunto de conhecimento complexo, recursos e 

know-how organizados para um resultado prático, a inovação em produtos, processos 

ou métodos de gestão, envolvendo um efeito positivo nos resultados da empresa 

(BRUNS, 2009).  

Paulk (2008) afirma que a informação é colocada como um dos principais 

recursos que as empresas têm atualmente, assim a informação torna-se um 

patrimônio. Gomes (2017) fala que o uso da TI traz muitas transformações e com elas 

uma grande produtividade em relação a empresa-cliente. Em pesquisa realizada, 

segundo Cio (2017) o aumento da eficiência operacional, ao substituir processos de 

realização manual por fluxos de trabalho automatizados, geram um crescimento nas 

rotinas da organização devido a TI estar sendo usada nessas rotinas.  

Estamos vivenciando um momento em que as empresas sofrem pressões 

todos os dias para se transformarem digitalmente. E essa pressão vem de todos os 

lados. Dos conselhos das empresas, do CEO, do cliente, do mercado competitivo etc. 
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Os avanços na tecnologia da informação atualmente, permitem que todas as 

empresas por menor que sejam, possam implementar um sistema de TI 

organizacional. Com efeito, nos últimos anos, existe um número crescente de 

pequenas e médias empresas onde foi dada a tarefa de rever e muitas vezes 

implementar a TI nos seus processos administrativos e operacionais, geralmente 

começando pela contabilidade de aplicações de taxa, tais como contas a receber, 

folha de pagamento e contabilidade geral (BRABHAM, 2008). 

A gestão de recursos de informação da organização, pode ser transformado 

para obter uma maior produtividade no desenvolvimento da organização. Estes 

recursos preciosos são utilizados de forma eficiente para o benefício de toda a 

empresa, com isso, a necessidades dos usuários em pequenas e médias empresas 

crescem e estão evoluindo rapidamente. 

A Transformação Digital é um processo em que as empresas utilizam da 

tecnologia como um meio de dar velocidade à resposta, fornece atendimento 

personalizado, melhorar o desempenho e aumentar o alcance da sua marca, 

priorizando seus clientes e funcionários (GOMES, 2017). 

No mundo digital existe um volume grandioso de dados, que passa a servir 

como fonte de informações sobre as preferências dos clientes e potenciais clientes, 

permitindo melhorar a experiência destes com a sua empresa. 

De acordo com a pesquisa Be the New Digital Enterprise (2017) da Accenture, 

as empresas que entendem a necessidade da Transformação Digital são 26% mais 

lucrativas do que aquelas que não entendem. Ou seja, a transformação digital é um 

driver importantíssimo para o crescimento dos lucros das grandes empresas. 

A Transformação Digital une conceitos essenciais que fazem parte da realidade 

do mundo corporativo. Liderança, cultura, estratégia e gestão são pilares que, 

juntamente com a tecnologia, precisam ser desenvolvidos dentro das organizações 

que desejam criar suas próprias oportunidades ao invés de esperar que elas 

apareçam de forma natural. 

As transformações refletem diretamente na forma como a gestão dos negócios 

é realizada. Para que uma empresa consiga atingir por completo a Transformação 

Digital, é necessário que ela passe por transformações de ordem processual, 

operacional e de gestão (GOMES, 2017). 

Os principais benefícios da Transformação Digital passam diretamente pelo 

aumento da eficiência operacional, ao substituir processos de realização manual por 
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fluxos de trabalho automatizados, e pela satisfação do cliente, que passa a ter o 

sentimento de que a empresa, de fato, atende suas necessidades e anseios ao estar 

disponível nos mais diversos canais. 

O objetivo desde trabalho foi analisar como o gestor avalia o uso da TI no 

benefício da organização. Para isso, conduziu-se uma pesquisa de opinião como 

estudo de caso descritivo para a verificação de tal benefício às organizações. 

A TI é essencial para melhorar a produtividade do negócio, embora o seu uso 

deva ser realizado de forma inteligente. O simples fato da introdução de tecnologia 

nos processos de negócios não é garantia de aumento da produtividade. O gestor 

nesse ponto, é a pessoa principal que vai gerir de forma correta não só seu uso, mas 

as melhores formas de utilização da TI para que a organização se desenvolva. 

A aplicação adequada da TI permite a maximização de receitas, redução de 

custos, gestão de investimentos, operações, gestão de relacionamento com clientes 

e fornecedores, gestão de pessoal e oportunidade de gestão integrada. Além disso, 

os processos de automação permitem que os processos em papéis sejam tão flexíveis 

quanto o negócio precisa, centralizando e integrando os sistemas, minimizando riscos 

e redução dos custos. 

O público alvo dessa pesquisa foram gestores de diversas organizações 

independente da função exercida. 

No total 28 gestores participaram da pesquisa respondendo o questionário. Os 

principais resultados observados com a pesquisa foram:  

1. Notou-se que a grande maioria dos gestores possuem a visão de que com a TI 

a organização recebe uma mudança na sua cultura, onde essa alteração gera 

um maior retorno de seus investimentos, elevando-se o nível de maturidade, 

beneficiando assim o desenvolvimento empresarial devido a utilização da TI; 

2. Melhoria de processos manuais com a automação devido a utilização da TI, 

onde os gestores veem que a Transformação Digital para a organização traz 

um tremendo benefício;  

3. Toda essa melhoria não é apenas vista na organização, mas também é 

passada a seus clientes, pois a organização deve crescer e por si levar esse 

crescimento aos seus clientes, com agilidade, mobilidade, serviços em nuvem, 

uma análise de dados e informações que levem ambos a um crescimento 

empresarial. 
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CONCLUSÃO 

 

As organizações esperam que a TI ajude a ter uma melhor informação para 

perceber suas estratégias de negócios e para produzir renda para enfrentar as 

mudanças. Considerando não apenas o impacto direto em uma área específica, mas 

todas as interações e implicações em todas as áreas da organização o gestor como 

um todo é o principal responsável por essa mudança, pois cada tomada de decisão 

deve ser avaliada por ele para que o controle da organização seja unificado devido a 

integração da TI, toda a informação disponível deve e pode ser utilizada para o 

crescimento organizacional. 

 

Palavras-Chave: Tecnologia da Informação; Gestores; Organizações. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando surgiram as primeiras linguagens de programação, não haviam muitas 

práticas maduras de programação. Assim, apareceram as primeiras metodologias de 

software, as metodologias tradicionais, mas com o passar do tempo se tornou notável 

que elas se tornaram obsoletas. Em 1990, surgiram as metodologias ágeis, sendo 

uma delas o Scrum. Ele tem atingido grande popularidade e vem tomando uma boa 

fatia do mercado de trabalho. 

O Scrum demonstra ser muito flexível e adaptável, onde com poucos 

profissionais e baixo orçamento pode agregar valor ao cliente em curto espaço de 

tempo. Mesmo sabendo da eficiência e eficácia do Scrum, dois problemas foram 

explorados: um padrão para documentação do Scrum junto ao Kanban e o Gráfico de 

Burndown e criar uma motivação para cada membro da equipe em individual. As 

soluções apresentadas são: o desenvolvimento de um sistema web com um gráfico 

de Burndown voltado a cada indivíduo do time de trabalho. 

Por fim, espera-se disponibilizar as soluções propostas para que profissionais 

de desenvolvimento avaliem os recursos do sistema e a partir dos dados colhidos 

possam gerar resultados que agreguem valor a comunidade científica. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

 

 Criar um sistema web para incentivar o uso do Framework Scrum, 

padronizando-o e integrando a ele o Gráfico de Burndown e o Kanban, assim tornando 

mais fácil o acesso de profissionais de desenvolvimento de software aos recursos 

dessa metodologia. 
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Específicos: 

 

 Estabelecer os requisitos do sistema com base no Scrum; 

 Desenvolver o Gráfico de Burndown e o Kanban no sistema para voltado para 

cada indivíduo do time; 

 Disponibilizar o sistema para profissionais de desenvolvimento de software 

avaliar seus recursos. 

 

MÉTODOS 

 

Como metodologia foram adotadas as seguintes fases: 

 

Fase 1: Levantamento Bibliográfico. 

Nesse tópico teve-se o objetivo de levantar todo histórico relacionado ao Scrum 

a fim de ressaltar sua importância e atualidade no meio acadêmico e no mercado de 

trabalho. 

1. O início da programação de Linguagens de Alto Nível; 

2. A crise de software; 

3. O início da engenharia de software; 

4. Definição de metodologias de software; 

5. Metodologias tradicionais; 

6. Metodologias ágeis; 

7. Scrum; 

8. A importância da motivação de um profissional; 

9. Análise das ferramentas existentes no mercado de trabalho. 

 

Fase 2: Definição do escopo do sistema. 

Nessa fase foi desenhado o sistema para ser a preparação para o desenvolvimento 

do sistema. 

 

Fase 3: Desenvolvimento do sistema. 

Nessa fase foi selecionada as tecnologias necessárias para o desenvolvimento do 

sistema. 
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Fase 4: Disponibilização do sistema para profissionais de desenvolvimento de 

software avaliar seus recursos. 

 

Fase 5: Elaboração de um questionário qualitativo com questões abertas e 

fechadas.  

Foi gerado um questionário para buscar confirmar as hipóteses lançadas inicialmente. 

 

Fase 6: Colheita de dados para elaboração de resultados. 

Foram estudadas as respostas geradas tanto individualmente como no geral. 

 

Fase 7: Apresentação dos Resultados Com base nos resultados. 

Foi feita a reflexão do trabalho e a sua conclusão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Elaboração do Questionário 

 

Para ser possível determinar se o sistema desenvolvido atende aos objetivos 

iniciais e se ele realmente será útil ao ser utilizado por uma equipe, foi elaborado um 

questionário com 15 perguntas, divididas em duas seções. A primeira seção busca 

identificar o perfil do entrevistado, se ele conhece o Scrum, sua idade, se ele é ou foi 

um profissional da área de tecnologia da informação e se ele aprova o uso do Scrum. 

A segunda seção busca saber a opinião do entrevistado sobre se o sistema 

desenvolvido está de acordo com os objetivos iniciais e se ele será útil ao ser utilizado 

por uma equipe 

A primeira seção permite compreender se, por exemplo, uma pessoa mais 

velha não concorda totalmente com o uso do Scrum e consequentemente não 

concordará com a maioria das demais questões, ou se uma pessoa que não trabalha 

na área é indiferente ao uso do Scrum, entre outras questões. Todas questões de 

alternativas foram obrigatórias a resposta para garantir uma melhor reflexão dos 

resultados, enquanto que uma questão foi opcional por ser um espaço aberto para 

comentários. 
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Aplicação do Questionário 

 

O questionário foi montado na plataforma da Google, chamada Google 

Formulários (Google Forms), que ficou disponível em um link público. Esse link foi 

distribuído em redes sociais e aplicativos de comunicação como WhatsApp, Telegram 

e LinkedIn, sempre priorizando pessoas que trabalharam no ramo de Tecnologia da 

Informação e/ou estudaram no ramo de Técnico em Informática, Bacharel em Ciência 

da Computação e Sistemas da Informação, e Tecnólogo em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. O link ficou disponível aceitando respostas por uma 

semana (de 07 de novembro de 2017 a 14 de novembro de 2017) e obteve 25 

respostas. 

 

Questões e porcentagem de respostas do questionário 

 

Questões para Identificar o Entrevistado  

 

1. Você conhece o Scrum? 

92% - sim  
8% - não 
 
2. Você trabalha/trabalhou na área de Tecnologia da Informação (T.I.)? 

84% - sim 
16% - não 
 
3. Se sim, há quanto tempo? 

12% - Menos de 1 ano 
56% - Entre 1 e 5 anos 
4% - Entre 5 e 10 anos 
12% - Há mais de 10 anos 
16% - Não trabalho/trabalhei com T.I. 
 
4. Quantos anos você tem? 

0% - Até 18 anos 
64% - Entre 18 e 25 
28% - Entre 25 e 35  
8% - Mais que 35 
 
5. Você aprova o uso do Scrum? 

60% - Concordo Totalmente 
28% - Concordo Parcialmente 
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12% - Nem concordo nem discordo 
0% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 

 
Questões para avaliar o trabalho 
 

1. O sistema possui os principais elementos presentes no Scrum 

(prioridades, estimativas, papéis da equipe, reuniões, product e sprint backlog, 

definição de pronto) bem como o Kanban e Gráfico de Burndown que costumam 

acompanha-lo quando utilizado por uma equipe? 

72% - Concordo Totalmente 
24% - Concordo Parcialmente 
4% - Nem concordo nem discordo 
0% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
2. A ferramenta proporciona a flexibilidade que o Scrum recomenda de 

forma a permitir uma empresa/equipe adaptar o Scrum às suas necessidades? 

44% - Concordo Totalmente 
44% - Concordo Parcialmente 
8% - Nem concordo nem discordo 
4% - Discordo Parcialmente 
0% - Discordo Totalmente 
 
3. O sistema incentiva o uso do Scrum uma vez que as ferramentas 

existentes geralmente são: em inglês, inflexíveis, não possuem todos elementos do 

Scrum e são pagas? 

44% - Concordo Totalmente 
16% - Concordo Parcialmente 
32% - Nem concordo nem discordo 
8% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
4. O uso do Gráfico de Burndown para o indivíduo (utilizado de maneira 

privada ao indivíduo) permite que ele perceba seu rendimento e caso não esteja 

adequado se planeje melhor mesmo com um bom desempenho da equipe? 

64% - Concordo Totalmente 
32% - Concordo Parcialmente 
4% - Nem concordo nem discordo 
0% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
5. Sistema facilita o acompanhamento da Sprint? 

64% - Concordo Totalmente 
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28% - Concordo Parcialmente 
4% - Nem concordo nem discordo 
4% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
6. O sistema permite lidar com mais de um projeto em paralelo? 

56% - Concordo Totalmente 
32x% - Concordo Parcialmente 
8% - Nem concordo nem discordo 
4% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
7. O sistema facilita o acesso remoto dos membros da equipe uma vez que 

é web? 

80% - Concordo Totalmente 
12x% - Concordo Parcialmente 
8% - Nem concordo nem discordo 
0% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 
8. O sistema ajuda a identificar as responsabilidades atuais (tarefas) de 

cada um durante a Sprint?  

76% - Concordo Totalmente 
20x% - Concordo Parcialmente 
4% - Nem concordo nem discordo 
0% - Discordo Parcialmente  
0% - Discordo Totalmente 
 

Espaço aberto para comentários - Nenhuma resposta 
 

Resultados das Questões Individuais 

 

Este tópico tem como objetivo fazer uma reflexão sobre as respostas individuais 

do questionário a fim de compreender questões como, por exemplo, se o perfil do 

entrevistado influenciou nas demais repostas do questionário. 

Analisando cada resposta individualmente foi possível notar que dois 

entrevistados podemos classificar como exceção ao padrão encontrado na maioria 

das respostas. O entrevistado de número 7 diz não conhecer o Scrum, no entanto 

concordou com todos os tópicos, enquanto que o entrevistado de número 13 se diz 

indiferente não concordando ou discordando em todos os tópicos. 

Com relação ao padrão encontrado, a maioria dos casos encontramos pessoas 

novas que conhecem o Scrum, trabalham na área de T.I. e concordam totalmente com 
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todos os tópicos, alguns casos apenas discordam ou são indiferentes em uma 

questão. Dos casos citados, geralmente discordam da flexibilidade do sistema, ou de 

que não existem ferramentas voltadas para o Scrum (geralmente são pagas, em 

inglês, inflexíveis e etc), ou de que o sistema permite lidar com projetos paralelos. 

Dos poucos entrevistados mais velhos, percebemos que eles não aprovam 

totalmente o Scrum e concordam com todos os tópicos ou não aprovam totalmente o 

Scrum e não aprovam totalmente todos os tópicos, discordando ou sendo indiferente 

em um dos tópicos que no geral são os mesmos tópicos discordados pelos 

entrevistados mais jovens. 

 

Resultados Gerais 

 

Com base nos resultados obtidos, é possível entender que pessoas mais 

velhas tendem a não aprovar o Scrum ou o sistema apresentado, contudo é difícil 

entender a razão para isso uma vez que nenhum dos entrevistados apresentaram 

comentários sobre a pesquisa. As suposições feitas é que estes entrevistados, por 

serem mais velhos e terem ingressado no mercado de T.I. quando ainda as 

metodologias tradicionais predominavam, estão habituados com outra forma de 

trabalhar. Ou, por outro lado, aqueles que são mais velhos que aprovam o Scrum, 

com toda experiência de mercado adquirida, podem ter outra visão de como lidar com 

o Scrum, ou terem tido contato com ferramentas que atenderam suas necessidades. 

Com relação à resposta dos entrevistados mais jovens, percebemos que a 

maioria aprova o uso do Scrum e aprova as características exploradas no sistema. 

Com relação aos principais tópicos discordados, é possível notar que o sistema 

precisa de ajustes para lidar com projetos em paralelo, para acompanhar a Sprint e 

apresentar maior flexibilidade para aqueles que forem utiliza-lo. Outro tópico bastante 

discordado é sobre a falta de ferramentas para o Scrum, novamente por falta de 

comentário apenas é possível supor que ou as principais ferramentas atendem as 

necessidades das equipes, ou essas equipes conhecem e/ou utilizam ferramentas que 

são pouco divulgadas e não encontramos com uma simples pesquisa. 

 

 

 

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 312 

CONCLUSÃO 

 

Percebemos que há uma aceitação nas características do sistema 

desenvolvido, deixando claro que o sistema possui os principais conceitos do Scrum 

e que ele pode sim incentivar o uso dessa metodologia. Alguns ajustes são 

necessários para tornar o sistema mais flexível, como melhor acompanhamento da 

Sprint e de projetos paralelos. Levando em consideração a pesquisa de campo 

realizada, temos 100% de aprovação no uso do Gráfico de Burndown utilizado de 

maneira privada ao indivíduo por aqueles que aprovam o Scrum. Isso demonstra que 

esses profissionais percebem que este recurso tem potencial e é ausente em meio as 

ferramentas existentes.  

 

Palavras-Chave: Scrum; Gráfico de Burndown; Kanban; Metodologia de Software. 
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SISTEMA WEB DE GERENCIAMENTO DE GASTOS COM ENERGIA 
ELÉTRICA USANDO ARDUINO 

 
Ihuri Carvalho Barboza; Clodonil Honório Trigo. 

 
E-mail: ihuri@outlook.com.br 

  

INTRODUÇÃO 

  

A energia elétrica é um bem básico para a população, e está presente em 

praticamente todo o espaço do globo terrestre. A mesma é aplicada de diversas 

formas como, transporte, comercio, indústria, moradia e lazer (BARRETO, 2015).  

O Brasil possui uma matriz elétrica hidrotérmica, que segundo Abradee (2015), 

a mesma em 2013 era responsável por 70,6% de toda a matriz energética do país. A 

matriz hidrotérmica é a proveniente de usinas hidroelétricas, que são basicamente 

grandes represas que se encontram em rios e através do grande represamento de 

água, obtém-se força necessária para girarem suas grandes turbinas hidráulicas, para 

a obtenção de energia elétrica.  

O novo sistema brasileiro conta com 3 tipos de bandeiras: verde, amarela e a 

vermelha, que indicam se a energia irá custar mais ou menos, a bandeira vermelha é 

a mais alarmante que significa condições mais custosas para a produção de energia 

(ELETROPAULO, 2017).  

Com o intuito de identificar pontos onde gasta-se energia em excesso ou em 

que tempo do dia se gasta mais energia em dado lugar, foi desenvolvido este trabalho 

que propõem desenvolver um sistema para capturar as informações necessárias e 

apresentar para o usuário de forma simples e eficiente.  

   

OBJETIVOS  

  

Desenvolver um sistema para o gerenciamento de energia, que possibilite o 

usuário através de uma interface Web visualizar seus gastos de maneira simples que 

o faça entender o consumo e ajustar os seus gastos.  
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MÉTODOS  

  

O sistema irá captar todos os pontos da casa, os dividindo em duas. O primeiro 

ponto irá capturar todos os eletrônicos que utilizam 110V, da residência como 

lâmpadas e eletrodomésticos em geral. Já o segundo será utilizado para a captação 

de eletrônicos com o uso de 220V, tendo como exemplo a ducha elétrica. 

Os dados serão capturados pelos sensores OSCT013-100, convertidos pelo 

circuito integrado com Arduino, após isso serão enviados os dados já tratados para 

um servidor, e o usuário poderá visualizá-los através de uma página Web. Após o 

desenvolvimento do sistema, serão realizados testes em uma residência com o 

objetivo de capturar dados contendo a hora e quantidade de Watts para a geração de 

valores relevantes, como valores gastos e horários de picos de energia da residência. 

Será feita a captura dos dados e uma apresentação dos mesmos de forma eficiente, 

possibilitando realmente ajudar a ter noção dos gastos e reduzi-los.  

Para testa a eficiência do sistema desenvolvido com o Arduino e o sensor 

OSCT013-000, será feito uma comparação com um alicate amperímetro para 

comprovar a precisão do sensor.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

O sistema gerou resultados bastantes satisfatórios, desde a calibração do 

sensor a visualização dos dados ao usuário. Para a obtenção desses resultados foram 

usados 3 testes, onde os mesmos avaliariam se os dados estavam sendo gerados de 

maneira esperada e correta.  

O teste 1 tem como objetivo validar a leitura do sensor na medida de Watts, 

utilizando como base de comparação algum aparelho vendido com a sua 

especificação de consumo. Para o teste foi utilizado uma lâmpada térmica com o 

consumo de 50W especificado pelo fabricante.  

O teste foi utilizado um multímetro para fazer uma pré-leitura da corrente 

elétrica e definir de maneira precisa qual o valor que se encontra na rede elétrica da 

residência. O sensor SCT-013-000 encontra-se abraçado a um dos cabos de energia 

que vai para a lâmpada, o Arduino realiza a leitura e envia para a porta serial, onde 

podemos visualizar os resultados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Leitura da porta serial do teste 1 
Aparelho  Watts  Leitura Sensor  

Watts  
Amperagem  Número de  

Leitura   

Lâmpada OSRAM   50W  49W  0.42  1  

Lâmpada OSRAM   50W  49W  0.43  2  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.43  3  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.43  4  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.44  5  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.44  6  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.43  7  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.43  8  

Lâmpada OSRAM   50W  50W  0.43  9  

Fonte: AUTOR  

  
Como podemos observar na tabela 1, as primeiras leituras não são exatas 

porem a diferença é de apenas 1w, concluindo que o resultado é bastante satisfatório 

pois não a grandes variedades de valores e a leitura tende a ser constante.  

O segundo teste busca obter se o sensor SCT-013-000 mede a amperagem de 

uma corrente corretamente, comparando os valores com os dados de outro sensor da 

mesma categoria que já está sendo comercializado.  

Como o sensor SCT-013-000 mede a amperagem de uma corrente, o teste 2 

irá realizar uma comparação entre os dados do sensor com outro produto já existente 

no mercado. O produto utilizado para a comparação é o amperímetro 266 CLAMP 

METER que assim como o SCT é um sensor não invasivo tornado justa a comparação.  

Como podemos ver na tabela 1, uma lâmpada não consome uma amperagem 

muito alta, então a melhor opção dentro de uma residência é a ducha elétrica, para 

realizara comparação entre os sensores.  

Normalmente as duchas residenciais são ligadas em uma tenção 220V, mesmo 

sendo o restante da residência com 110V é de costume que a ducha elétrica seja com 

a tenção 220V.  

O teste ocorreu com a ducha ligada por um período, e os dois sensores 

localizados na via de 220V do quadro de disjuntores da residência demonstrado na 

figura 2.  

O teste utilizou basicamente os mesmos componentes do teste 1, com apenas 

a alteração no código, alterando a voltagem da corrente de 116V para 220V e 
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utilizando o CLAMP METER, não só para medir a tenção da rede mais também a 

amperagem através do seu senador não invasivo. Como podemos visualizar na tabela 

2, os dados seguem iguais, tendo mais uma vez um resultado positivo.  

  
Tabela 2 – Leitura da porta serial do teste 2   
Aparelho  266 CLAMP 

METER    
Sensor SCT   Número de 

Leitura   

FAME Ducha 220V  32 A  32.28 A  1  

FAME Ducha 220V  32 A  32.19 A  2  

FAME Ducha 220V  32 A  32.24 A  3  

FAME Ducha 220V  32 A  32.24 A  4  

FAME Ducha 220V  32 A  32.15 A  5  

FAME Ducha 220V  32 A  32.22 A  6  

FAME Ducha 220V  32 A  32.44 A  7  

FAME Ducha 220V  32 A  32.33 A  8  

Fonte: AUTOR  

   

O último teste, visa viabilizar o algoritmo de consumo inserido no sistema de 

forma prática. O mesmo será realizado com o sistema totalmente limpo e medindo o 

consumo de apenas uma lâmpada de 50W por uma hora.  

Para realizar a validação do sistema a metodologia utilizada foi realizar uma 

comparação entre os valores da leitura sistema durante 1 hora e a da equação, que 

obtém o custo que uma lâmpada de 50W consome de energia é 1 hora e assim após 

uma hora de leitura comparar o resultado do sistema com o valor obtido da equação.  

  

P= 50W, t = 1, te = 0.27263, tu = 0.21531, bd = 0.05  
E = (P * t) / 1000 = 0.05 kWh  
Reais = ((te * E) + (tu * E) + (bd * E)) = 0,026897 R$  

  
Como podemos visualizar no gráfico 1, a leitura do sistema foi uma constante 

entre 50 e 51W, mostrando que o consumo deveria ser um pouco maior que o da 

equação a cima.  

 

Gráfico 7 – Leitura do Consumo do Aparelho pelo o sistema  

Fonte: AUTOR  
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O sistema retornou um gasto de 0,018182264412 R$ enquanto o esperado era 

de 0,026897 R$. Mostrando que o resultado não é exato, porém com os valores 

arredondados podemos concluir que a diferença é de 1 centavo, pois a equação 

geraria um valor de 0,03 R$ e o sistema seria de 0,02 R$.  

Um trabalho desenvolvido por Barreto (2015), de um sistema de monitoramento 

através de duas cargas monofásicas, realizam o controle do consumo de energia 

elétrica de dois cômodos de uma residência através de uma automação residencial, 

utilizou alguns sensores facilmente encontrados, como: o sensor de temperatura 

LM34, sensor de presença PIR HC-SR501 e o sensor de corrente invasivo ACS712, 

que é um sensor semelhante ao utilizado nesse estudo, sendo um produto de custo 

mais acessível e de maior precisão por ser um sensor invasivo, além de utilizar as 

plataformas Arduino e Raspberry, porém com mecanismos diferentes, onde ele 

desenvolveu um algoritmo que percebe o gasto de energia e sua utilidade ou não, 

fazendo o corte do uso da energia se não for necessário, o presente estudo mostra 

através de interfaces simples e amigáveis o consumo de energia em tempo real da 

residência para que o usuário se conscientize e diminua os seus gasto se necessário.  

Outro trabalho desse segmento foi apresentado por Siqueira (2014), que 

desenvolveu um projeto, com o intuito de proporcionar ao cliente uma visualização de 

seus respectivos gastos em tempo real de seu consumo energético, mostrando ao 

usuário o quanto ele gastou em reais, para lhe proporcionar uma noção de seus gastos 

antes mesmo da chegada da sua fatura, utilizou em seu projeto o sensor SCT-013, 

através da plataforma Arduino integrado ao um software chamado Tera Term Pro, que 

via porta serial, o mesmo conseguiu obter os dados capturados e gerar um relatório 

personalizado para seu usuário.  

Diferente deste que é um software pré-instalado, para o projeto desse estudo 

foi desenvolvido um software web, que também mostra em tempo real o gasto 

energético em reais e quilowatts, com um pequeno diferencial onde esses valores 

podem ser visualizados de maneira prática através de dispositivos e plataformas que 

tenham acesso à internet pelo browser, além disso mostra também os relatórios de 

consumo de dias e meses anteriores e gastos futuros com base em previsões do gasto 

atual.  

Foi desenvolvido software com objetivo de criar um protótipo com uma 

apresentação de informações em tempo real do equipamento a ser monitorado, como 

o consumo em Kwh e o valor em moeda brasileira, através de um mine LCD e um 
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aplicativo para smartphone. O projeto foi baseado, no sensor SCT013, um 

microcontrolador Arduino, LCD e o Módulo Bluetooth HC-05. Os autores também 

apresentaram o estudo de mais duas tecnologias para a transmissão de dados como 

Wi-fi e o ZigBee, mais como o foco do trabalho era apresentar a forma de melhor 

custo, então optaram pelo o uso do Bluetooth, levando as informações em tempo real 

para o usuário (COSTA; SERMANN; SILVA, 2016).  

Este sistema auxiliará ao consumidor ter uma noção exata do seu gasto e em 

tempo real, ajudando-o a encontrar pontos que poderiam ser evitados, gastos 

exagerados e assim ter um consumo sustentável, proporcionando uma fatura de 

menor valor no final do mês.  

  

CONCLUSÃO  

  

Pode-se concluir que a utilização do sistema de gerenciamento de energia 

elétrica é fundamental para um para uma gestão de qualidade do consumo de energia 

elétrica.  

O trabalho realizado obteve sucesso em desenvolver um sistema de 

gerenciamento em tempo real do consumo de energia elétrica, apresentando de forma 

satisfatória os dados mais importantes e de maneira simples para o usuário, diferente 

dos dados acessíveis, que geralmente estão compostos na conta de energia e no 

medidor de consumo elétrico da residência. 

 

Palavras-Chave: Arduino; Consumo; Sensor de Corrente; Consumo de Energia 
Elétrica. 
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TÉCNICAS DE GAMIFICAÇÃO PARA UM APLICATIVO DE 
SISTEMAS LINEARES. 

 

Andrew Leme Pavam; Marcos Oliveira Nunes. 
 

E-mail: andrewlemepavam@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Gamificação é aplicar métodos de jogos em situações reais, fora do ambiente 

dos jogos (LEAL, 2013). Ela funciona com a aplicação de recompensas ou 

penalidades sobre tarefas realizadas. A gamificação está cada vez mais presente no 

cotidiano. Um exemplo é o programa batizado como My Starbucks Reward 

(STARBUCKS, 2017). Esse programa mede a fidelidade do cliente baseado em 

produtos adquirido pelo cliente. 

Já na computação aplicada na educação, existem aplicativos que são games 

de estudo da matemática, como Rei da Matemática (GOOGLE, 2016). Este aplicativo 

está ensinando de maneira generalizada a matemática, mas não foca em sistemas 

lineares. O site MathPlayground (KING, 2016) é focado nessa área, mas não é 

dinâmico para incentivar o estudo da matéria.  

A escolha de sistemas lineares foi pois faz muita falta seu conhecimento em 

um curso de informática ou computação e o objetivo do aplicativo que será aqui 

apresentado é que este jogo seja um incentivo interativo, para auxiliar e incentivar o 

aluno do ensino médio no estudo de sistemas lineares. Este aplicativo disponibilizará 

a realização de cálculos de uma maneira mais atrativa e em um ambiente gamificado. 

 

OBJETIVOS 

 

Os principais objetivos são:  

 Criar um aplicativo de incentivo aos estudos de sistemas lineares e através dele 

tornar a experiência estudantil mais simples e didática, de modo que o estudante, ao 

mesmo tempo que se divirta com o jogo melhore seu aprendizado e durante o 

desenvolvimento no jogo, que ele compreenda a realidade, aprimorando assim seu 

conhecimento em sistemas lineares. Atrair a atenção do aluno para o aprendizado da 

matéria através da gamificação.  

 Possuir uma abordagem simples para facilitar o entendimento da matéria. 
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 Tornar o tempo que o aluno gaste jogando, um complemento das aulas obtidas 

em sua escola. 

 

MÉTODOS 

 

Para desenvolver o trabalho foram necessários alguns recursos. Para início de 

desenvolvimento, foi baixada a interface de desenvolvimento do Unity 3D, pois além 

de ser uma plataforma completamente isenta de custos para desenvolvimento 

pessoal, ela possui integração nativa com outra plataforma de desenvolvimento 

voltada para a programação chamada de Mono Developer. Foi necessário também 

baixar a integração da plataforma do Unity 3D com o sistema Android. Este recurso é 

opcional durante a instalação do Unity e também é gratuito.  

Para poder exportar o aplicativo, foi necessário o dowload das bibliotecas do 

próprio Android, chamadas de “SDKs” (Software Development Kits) ou Kits de 

desenvolvimento de software (UNITY, 2017). Além destas ferramentas, foram 

necessárias também horas de vídeo aulas a respeito de como utilizar a IDE do Unity 

3D e como exportar para o sistema Android. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A gamificação surgiu em 2002, com o programador Nick Pelling. Ele tinha como 

foco aplicar os conceitos dos jogos para tornar transações do meio virtual mais rápidas 

e divertidas (NANODOME, 2011). A popularidade deste termo e suas aplicações 

somente ficaram famosas em 2008 quando a pesquisadora Jane Mgonical fez uma 

palestra no programa chamado TED Talks (2010) abordando a questão de como os 

jogos facilitam a resolução de problemas considerados complexos no mundo 

(JÚNIOR, 2014). 

O termo da gamificação em si, é definido de diversas formas pelas pessoas que 

abordam o tema, mas o cerne do significado sempre é o mesmo. O melhor exemplo 

é a definição dada por Yu-Kai Chou (2014) que diz que o trabalho da gamificação é 

entregar diversão e elementos viciantes que existem em um jogo e utilizar isso em 

problemas ou atividades do mundo real (JÚNIOR, 2014).  

A base filosófica do trabalho é a de Yu-kai Chou, que fez uma publicação no 

próprio site em 2014 relatando o que ele acredita ser os pilares da gamificação. Sua 
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pesquisa resultou em uma matriz de trabalho que ele chama de Octalysis, que é 

baseada em uma figura geométrica de um octógono, contendo em cada um de seus 

8 lados os fundamentos. Chamados de pilares da gamificação, eles são o Significado 

Épico e o Chamado, Desenvolvimento e Realização, Fortalecimento da Criatividade e 

seu Retorno, Propriedade e Possessão, Influência Social e Associações, Falta e 

Impaciência, Imprevisibilidade e Curiosidade, Perda de Temor (CHOU, 2014). 

Tendo em mente os 8 pilares, deve-se seguir etapas de planejamento para o 

projeto e realização do jogo. Estas etapas consistem em “Coletar”, onde é necessário 

buscar informação e juntar ideias (JÚNIOR, 2014), entrar em “Ação”, que é onde o 

projeto começa a ser desenvolvido, quando o planejador já começa a pôr a mão na 

massa (JÚNIOR, 2014), “Medir”, que é quando se verifica como está funcionando o 

desempenho dos jogadores na aplicação (JÚNIOR, 2014) e a etapa de “Enriquecer” 

que é a análise de feedback dos jogadores para implementar recursos ou corrigir bugs 

(JÚNIOR, 2014). 

É necessário também planejar o jogo para certos tipos de jogadores. Os quatro 

tipos classificados são os que se orientam a Ação ou Interação baseados no Ambiente 

Virtual ou Outros Jogadores. Um quinto grupo compõe os jogadores que não se 

encaixam nesses grupos pelo comportamento irregular no jogo (BARTLE, 1996). 

Conhecendo o que é gamificação, o processo de verificação da situação atual 

e como desenvolver uma solução para resolver algum problema se torna mais 

compreensível. 

A escola em si já é um ambiente gamificado, principalmente na questão de 

receber notas para assim passar de ano. É percebido também que existe uma falha 

na questão de envolvimento do aluno. Os maiores exemplos dessa falha é que este 

ambiente escolar não gera a motivação necessária para com os alunos, sendo assim, 

acarreta desinteresse e vontade de recorrer a trapaça para alcançar as metas 

propostas (TEIXEIRA, 2014). 

Devido aos smartphones estarem a maior parte do tempo ligados nas mãos 

dos alunos (NOVAES, 2014), a ideia de criação de um aplicativo Android surgiu. O 

Android será usado pois é a plataforma detentora da maior fatia de smartphones do 

mercado (RAFAEL, 2016), e é uma plataforma simples de implementar algum 

programa ou jogo, no caso, pois será um aplicativo gratuito. A melhor recepção de 

aplicativos gratuitos no mercado hoje se deve aos usuários de Android (NEKA, 2015). 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 324 

Uma das dificuldades hoje encontrada no ensino médio, é a falta de ênfase no 

ensino da matéria de sistemas lineares em matemática. Essa falta se faz 

principalmente na faculdade, incluindo faculdades de Ciência da Computação e 

Engenharia da Computação nas matérias de Cálculo I, Cálculo II, Cálculo Numérico, 

Geometria Analítica e afins (GUIDORIZZI, 2015; ARENALES; DAREZZO, 2016; 

SPERANDIO; MENDES; SILVA, 2013; SANTOS; FERREIRA, 2009; CAMARGO; 

BOULOS, 2005; REGIS; SILVA, 1996; BALDIN; FURUYA, 2011).  

Uma solução que possibilita a melhoria do aprendizado e incentiva quem 

desfruta da mesma, seria a gamificação do aprendizado de sistemas lineares. Para 

alcançar este objetivo foi necessário percorrer algumas etapas de pesquisa, 

desenvolvimento, aprendizado, testes, etc. Primeiramente foi necessário saber o que 

seria realizado, que foi um aplicativo em formato de jogo, programado e desenvolvido 

em cima de um motor de jogos chamado Unity 3D (UNITY, 2017). 

O Unity 3D já possui um ambiente de testes para verificar se o que foi 

desenvolvido está correto e não possui bugs. Como a plataforma do Unity não é 

simples o suficiente para se entender de primeira, foi necessário pesquisar aulas 

online para que, aos poucos, este ambiente se tornasse mais familiar.  

A primeira decisão prática foi a escolha de um nome, que é composto de duas 

palavras em inglês. As palavras “In” e “Line”. “In” significa “em” no português e “Line” 

significa “linha”. Sendo assim, obtemos o título “InLine” para representar o conteúdo 

do jogo. Por se tratar de um jogo focado na área de sistemas lineares, pois ao se ler 

o nome “Na Linha” já recebe uma sugestão do que se trata. 

A primeira coisa que é encontrada no aplicativo logo que o mesmo é aberto, é 

a tela de Menu Principal. Nesta tela de menu é possível verificar qual dos quatro 

modos de jogo se quer acessar. Ao acessar um deles, é possível verificar oito opções 

de interação, sendo seis botões para navegar para cada fase do jogo, um botão para 

retornar ao menu principal e outro botão para mostrar as instruções de funcionamento 

do modo escolhido. Cada fase após ser completada dispõe de um painel para mostrar 

os resultados. Neste painel são mostrados os resultados das variáveis “X” e “Y” 

obtidos durante aquele jogo e logo em seguida a pontuação obtida e o recorde 

anterior.  

Ainda neste painel, estarão dispostos três botões de navegação. Um para voltar 

ao menu de fases, um para repetir a fase recém e um para navegar até a próxima 

fase. Dentro de cada fase existem peças. Estas peças representam elementos 
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matemáticos. O elemento “X” é representado pela peça com o fundo vermelho, o 

elemento “Y” é representado pela peça com o fundo azul e os elementos numéricos 

individuais são representados por peças sem um fundo colorido, mas todo branco. 

Existem peças de contas intermediárias, de resultado final e resultado 

intermediário para facilitar o progresso da fase.  

As peças funcionam no sistema “Drag & Drop”, ou seja, podem ser arrastadas 

na tela. Dependendo do estilo de jogo, as regras de “Drag & Drop” mudam, mas a 

princípio elas sempre são “arrastáveis”. O termo “Drag and Drop”, vindo do inglês, 

significa “Arrastar e Soltar” (AUGUSTO, 2017). 

As zonas do jogo, são regiões geralmente de cor cinza dentro da fase, que 

representam as áreas de uma fórmula, incluindo o inventário, que serve para guardar 

resultados e peças intermediárias. Existe uma barra branca que representa o símbolo 

de igual nas contas. 

Para a realização de scripts de comando dentro do jogo, foi preciso 

conhecimento da biblioteca de desenvolvimento integrada entre o Unity e o Mono 

Developer.  

Foi necessário exportar o projeto para poder colocá-lo em um aparelho Android 

e para isso foi necessário conseguir as bibliotecas de integração do Android, 

chamadas de “SDKs”. A exportação gerou um arquivo do tipo “.apk” e para poder 

instalá-lo no Android, basta colocá-lo em um smartphone com este sistema e clica-lo 

para que o mesmo seja instalado. 

Os primeiros testes de funcionamento e fluidez feitos já em um smartphone se 

mostraram satisfatórios, possibilitando assim a futura apresentação ao público alvo. 

A maneira de jogar o aplicativo foi produzida com o intuito de se assemelhar a 

uma resolução de um sistema linear numa folha de papel. Como não existem cálculos 

a serem feitos pelo usuário, o que o jogador pode desenvolver é a habilidade de saber 

o que fazer em relação a cada estilo de resolução matemática. O aplicativo permite 

uma espécie de simulação do processo para se resolver as contas através da 

movimentação das peças que simulam a iteração dos elementos da conta. 

Em todos os métodos de resolução, são dadas duas equações possuindo duas 

variáveis, sendo elas "X" e "Y". São dois sistemas 2x2 e o objetivo é descobrir quais 

os valores respectivos das variáveis. 
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CONCLUSÃO 

 

Os objetivos foram alcançados em teoria, pois o teste prático não era incluso 

no projeto. Todos os objetivos foram aplicados no projeto e tiveram uma boa recepção 

do o professor pesquisado para que ele seja posto em prática. 

Para verificação da efetividade da aplicação nos estudos, seria aplicar um teste 

que iria verificar se os métodos de gamificação da matéria de Sistemas Lineares foram 

úteis para o aprendizado dos alunos que forem jogar. Essa avaliação em cima dos 

resultados finais servirá para comprovar se o aplicativo feito cumpriu seu propósito na 

prática ou necessita de melhorias. 

 

Palavras-Chave: Gamificação; Aplicativo; Sistemas Lineares; Unity; Android. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ARENALES, S.; DAREZZO, A. Cálculo numérico: aprendizado com apoio de 
software. 2 ed. São Paulo: CENAGE Learning, 2016. 
 
AUGUSTO, C. Arrastar e soltar. 2017. Disponível em: 
<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/DragDrop/Drag_and_Drop>. Acesso em: 
32 de outubro de 2017. 
 
BALDIN, Y.; FURUYA, Y. Geometria analítica para todos e atividades com 
Octave e GeoGebra. São Carlos, SP: EdUFSCar. Editora da Universidade Federal 
de São Carlos, 2011. 
 
BARTLE, R. Hearts, clubs, diamonds, spades: players who suit muds, 1996. 
Disponível em <http://mud.co.uk/richard/hcds.htm>. Acesso em: 27 de setembro de 
2017. 
 
CAMARGO, I.; BOULOS, P. Geometria analítica: um tratamento vetorial. 3.ed. 
São Paulo: Pearson, 2005. 
 
CHOU, Yu-kai. Octalysis: complete gamification framework. 2014. Disponível em: 
<http://yukaichou.com/gamification-examples/octalysis-complete-gamification-f 
ramework/>. Acesso em: 21 de setembro de 2017. 
 
CHOU, Yu-Kai. What is Gamification. 2014.  Disponível em: 
<http://www.yukaichou.com/gamification-examples/what-is-gamification/#.U6b 
qP_IdV-8>. Acesso: em 18 de setembro de 2017. 
 
GOOGLE. Rei da Matemática. Disponível em: 
<https://play.google.com/store/apps/details.id=com.oddrobo.kom&hl=pt_BR>.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 327 

 
GUIDORIZZI, H. Um curso de cálculo. 5, ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos, 2015. 
 
JÚNIOR, V. A. A gamificação no processo de desenvolvimento e aprendizagem 
da Inovação. 2014. Monografia Faculdade de Economia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 
 
KING, C. Save the Zogs: Linear equations. S.l.: MathplaygroundLLC, 2017. 
Disponível em: <http://www.mathplayground.com/SaveTheZogs/SaveTheZogs.html>. 
Acesso em: 18 de agosto de 2016. 
 
LEAL, M. Você já sabe o que é gamificação?. S.l.: Opusphere, 2013. Disponível 
em: <http://www.opusphere.com/voce-ja-sabe-o-que-e-gamificacao/>. Acesso em: 
12 de maio de 2016. 
 
NANODOME. The (short) prehistory of gamification. Disponível em: 
<https://nanodome.wordpress.com/2011/08/09/the-short-prehistory-of-gamifica 
tion/>. Acesso em: 03 de novembro de 2017. 
 
NEKA, E. Um desenvolvedor de aplicativos móveis deve aprender a codificar 
no Android, se já sabe codificar Apps iOS. 2015. Disponível em: 
<https://pt.yeeply.com/blog/um-desenvolvedor-de-aplicativos-moveis-deve-apr 
ender-a-codificar-no-android-se-ja-sabe-com-ios/>, Acesso em: 14 de Março de 
2017. 
 
NOVAES, R. Quanto tempo o brasileiro gasta com o smartphone. Rio de 
Janeiro: PSafe, 2014. Disponível em: <http://www.psafe.com/blog/quanto-tempo-
brasileiro-gasta-smartphone/>, 14 de março de 2017. 
 
RAFAEL, D. Android bate record e atinge 87,5% de fatia de mercado de 
smartphones. Disponível em: http://atutec.com/android-bate-recorde-e-atinge-875-
de-fatia-de-mercado-de-s martphones/. Acesso em: 18 de março de 2017. 
 
REIS, G.; SILVA, V. Geometria analítica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 
Técnicos e Científicos, 1996. 
 
SANTOS, F.; FERREIRA, S. Geometria analítica. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
SPERANDIO, D.; MENDES, J.; SILVA, L. Cálculo numérico: características 
matemáticas e computacionais dos métodos numéricos. São Paulo: Pearson, 
2013. 
 
STARBUCKS. My Starbucks rewards. S.l.: Starbucks Corporation, 2017. Disponível 
em: <https://www.starbucks.com.br/card/rewards>. Acesso em: 18 de  
 
TEIXEIRA, K. S. Mapeamento de Rota de Estudo na Web Baseada na Estratégia 
de Gamificação. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso de Ciência da 
Computação, Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul. 
 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 328 

UNITY. Unity manual. 2017. Disponível em: 
<https://docs.unity3d.com/Manual/MonoDevelop.html. Acesso em: 18 de março de 
2017. 
 
UNITY. Unity personal. S.l.: Unity Technologies, 2017. Disponível em: 
https://store.unity.com/pt/products/unity-personal. Acesso em> 18 de março de 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 329 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas 

corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas 

como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos e patrimônio cultural 

da humanidade conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Nessa 

concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se 

limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo 

todo. Logo, as práticas corporais são textos culturais passíveis de leitura e produção. 

Sendo assim, a Educação Física assume a responsabilidade de formar um cidadão 

capaz de posicionar-se criticamente diante das novas formas da cultura corporal de 

movimento (BRASIL, 1998).  

Cultura Corporal se define por uma junção de comportamentos cotidianos 

transformados em práticas corporais pautadas com o objetivo de ensinar o 

desconhecido com base no conhecido. Desenvolver habilidades mais complexas com 

base no simples, usando de um caráter lúdico, eficaz na fase inicial do aprendizado. 

Essas ações são vistas na forma de jogos, brincadeiras, esportes, atividades rítmicas, 

dança, ginásticas e práticas de aptidão física (BETTI; ZULIANI, 2002).  

A atividade corporal é um elemento fundamental da vida infantil pois 

desenvolve no indivíduo habilidades afetivas, sociais, cognitivas e motoras, integrando 

vários segmentos da sua personalidade. 

 

OBJETIVOS 

 

 Analisar a forma como professor acredita que deva acontecer a inclusão nas 

aulas de educação física para os alunos com deficiência motora e identificar as 

dificuldades encontradas por eles e as iniciativas de sucesso na inclusão. 
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 Identificar os saberes/conhecimentos manifestados por professores de 

educação física e pedagogos sobre a educação inclusiva na Educação Infantil. 

 Investigar se, para professores, o ambiente escolar da Educação Infantil é 

adequado para se desenvolver aulas para alunos com deficiência motora.  

 Descrever aspectos metodológicos que professores afirmam utilizar no trabalho 

com alunos com deficiência motora.  

 Destacar os pontos positivos e negativos da aula com alunos portadores de 

deficiência. 

 

MÉTODOS 

 

Tipo de pesquisa  

 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa quali-quantitativa, conforme 

propõem Minayo (2008). Foi realizado através de aplicação de questionário eletrônico 

respondido por professores atuantes na Educação Infantil.  

A opção por este tipo de pesquisa deu-se por levar em consideração a 

possibilidade de acessar, por meio da análise e interpretação das respostas dos 

professores, a compreensão e os saberes deles sobre a inclusão nas aulas de 

Educação Física. 

Para esclarecer o que é esse tipo de pesquisa, parte-se de 

pressupostos/critérios apontados por Minayo (2008), que delimita alguns elementos 

importantes sobre o processo de fazer pesquisa nas Ciências Sociais e Humanas.  

 

Instrumento de Pesquisa  

 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário eletrônico 

composto por 16 questões fechadas e abertas, conforme anexo A. 

 

Descrição dos procedimentos de pesquisa 

 

O projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (CEP). Os dados foram coletados no período 

de agosto a outubro de 2017. 
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Após a autorização do Comitê cada participante foi previamente contatado e 

informado sobre   

O participante foi selecionado dentro do círculo de contatos dos pesquisadores, 

não necessitando contato prévio e autorização das escolas, já que o questionário foi 

respondido de forma eletrônica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Podemos observar no Gráfico 1 que a maior parte da amostra, 3 professores 

(42,86%) possuem ensino superior completo, enquanto 2 professores (28,57%) 

possuem título de especialista e outros 2 docentes (28,57%) o de mestre. Podemos 

concluir que mais de 50% da amostra possui um título específico. P1, P2, P3, P4 e P6 

são formados em educação física e P5 e P7 são formados em pedagogia. 

Podemos observar que 1 (14,29%) da amostra atua a menos de um ano, 

enquanto 2 professores (28,57%) entre 1 a 5 anos, 2 professores (28,57%) entre 5 e 

10 anos e outros 2 professores (28,57%) a mais de 10 anos. Podemos concluir que a 

maior parte da amostra 6 docentes (85,71%) atua a mais de um ano.  

Podemos observar que 5 professores (71,43%) da amostra possuem formação 

específica em educação física adaptada, enquanto a minoria 2 professores (28,57%) 

não possuem. Com isto podemos afirmar que a maior parte da amostra tem 

conhecimento específico sobre a temática da Educação Especial. A formação dos 

professores não transmite conhecimentos suficientes para a inclusão dos seus alunos, 

devido também ao fator de curto tempo de estudo na graduação. Segundo Pedrinelli 

e Verenguer (2005), nos currículos mais antigos dos cursos de educação física não 

existia uma disciplina para este fim, já que esta é uma área mais recente. 

É importante frisar que desde a Declaração de Salamanca (1994) passou-se a 

considerar a inclusão dos alunos com necessidades especiais em classes regulares 

de ensino como a forma de propor maiores oportunidades educacionais. Portanto, os 

resultados em que a grande maioria dos professores tiveram alunos com 

necessidades especiais já era esperado. 

Os alunos com paralisia cerebral e distrofia muscular apresentam dificuldades 

de movimentação nos membros inferiores, não utilizam muletas, andadores, nem 

cadeiras de rodas nas aulas de educação física, mais necessitam do apoio de alguém 
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para se locomoverem. Além disso, possui dificuldades de preensão de objetos 

pequenos e de controle de alguns dos objetos (PALMA; LEHNHARD, 2012).  

O professor P1 afirma “sim”, porém não justifica sua resposta. O P2 afirma “sim, 

infelizmente não são todos, mas muitas famílias fazem questão de participar do 

desenvolvimento escolar dessas crianças em especial”. E o P6 acredita que “sim, isso 

depende muito de cada família. Muitos pais auxiliam, outros não”. Já o P3 afirma “não”, 

e não justifica a sua resposta. O professor P4 assegura: “sim, acompanha o processo 

ensino aprendizagem de perto”. Logo o P5 garante: “sim, fazendo tratamentos 

necessários”. Prontamente o docente P7 alega: “sim, é uma família presente e que 

busca melhorias no desenvolvimento do menor”.  

Segundo a Declaração de Salamanca (1994), a educação das crianças com 

necessidades especiais deve ser dividida entre os pais e profissionais, pois favorece 

a integração escolar e social. Os pais necessitam de apoio para que possam assumir 

seus papéis de pais de uma criança com necessidades especiais, papel das famílias 

e dos pais deveria ser aprimorado através da provisão de informação necessária em 

linguagem clara e simples pelos especialistas. 

Concluiu-se que a maioria dos professores procuraram por mais de um meio 

de aprimoramento teórico. Mais uma vez ressalta-se que a efetiva implementação do 

conceito do acesso de todos à escola parece estar seriamente ameaçada pela falta 

de preparo tanto das escolas quantos dos docentes nela presente. Modificar essa 

opinião vai além de cursos ou palestras eventuais. A mudança de atitudes certamente 

passa pelo preparo de continuidade, pelo suporte de serviços de apoios e por 

parcerias com professores de escolas especiais, que já esses possuem uma vasta 

experiência em trabalhar separadamente com crianças com deficiência (GORGATTI, 

2005). 

Os professores P1 e P2 afirmam que as participações dos alunos nas aulas de 

educação físicas auxiliam na inclusão dos alunos na comunidade escolar, mas não 

justificaram as suas respostas. Os professores P3 e P6 acreditam que as crianças têm 

a oportunidade de executar as atividades juntas com os demais colegas. O docente 

P4 acredita que “sim pois os demais alunos passam a valorizar mais o aluno da 

inclusão”. O professor P5 defende que “sim, pois a inclusão deve ser em todas as 

áreas”. Enquanto que a professora P7 defende que sim porque “a professora de 

psicomotricidade é bem competente e elabora atividades ricas”.  
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Nos resultados encontrados, a maioria dos professores acreditam que as 

estruturas de suas escolas auxiliam na inclusão de seus alunos com deficiência 

motora. Enquanto a minoria deles afirma que suas escolas não possuem estruturas 

adaptadas para a inclusão desses alunos. Segundo Gorgatti (2005), a visão negativa 

que alguns dos professores demonstra de suas escolas é claramente que essas 

precisam modificar suas estruturas de maneira profunda afim de se tornarem 

acessíveis para todos os alunos. O professor P1 afirmou que “não” e não justificou 

sua resposta. Os professores P2 e P7 afirmaram que “sim”, mas não justificaram suas 

respostas. O docente P3 defendeu que “não porque a escola não tem estrutura”. O 

docente P4 relatou que “sim, porque a estagiaria na sala ajuda muito”. O professor P5 

escreveu que “sim, porque a inclusão está lá e precisa ser trabalhada por todos”. O 

docente P6 não respondeu e não justificou. 

Podemos observar que o professor P1 foi o único que não respondeu a esta 

pergunta como a anterior. O docente P2 relatou que não encontrou nenhuma 

dificuldade em relação ao convívio social em sala e que os alunos são bem aceitos 

entre os colegas. O professor P3 acredita que devem se respeitar os limites desses 

alunos adaptando as atividades segundo as necessidades deles. Já com docente P4 

com alguns alunos a relação é bem saudável e que auxilia na praticidade desses 

alunos. O professor P5 acredita que tanto os alunos com deficiência quanto o sem 

deficiência são duplas produtivas. O docente P6 relatou que é uma relação boa e que 

elas gostam de auxiliar quem precisa de ajuda e, quanto aos recursos que utiliza, é a 

conversa. Enquanto o P7 escreveu que no ano anterior tinha uma criança nessas 

condições e que participava das atividades tanto quanto os outros, dentro de seus 

limites, e as atividades realizadas são as lúdicas na psicomotricidade e na 

musicalização. Podemos notar que os professores P2, P3, P4 e P5 não destacaram 

recursos didáticos e pedagógicos para promoverem essa relação entre os alunos, o 

P3 só relatou que devemos proporcionar atividades adaptadas para suas 

necessidades e não para relação entre ela com os outros alunos. Já o P4 só escreveu 

que os auxílios são bem vistos nas aulas, mas não menciona quais tipos de auxílios. 

Os professores P6 e P7 percebemos que puderam entender melhor a pergunta e 

destacaram os recursos utilizados para promoverem essa relação do aluno deficiente 

motor com os alunos sem deficiência.  

Os pontos positivos alcançados na pesquisa é que a escola tem boa estrutura 

para atender os alunos especiais, eles possuem a interação família e escola que é um 
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aspecto muito importante. Além disso, todos os professores acreditam que a 

educação física exerce influência na inclusão do aluno na comunidade escolar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível acessar que a grande maioria dos professores não têm 

conhecimento suficiente sobre a educação inclusiva na educação infantil. Os maiores 

percentuais dos professores afirmaram que a estrutura da escola está adequada para 

o desenvolvimento de ações com alunos com deficiência motora, apesar de outros 

autores relatarem que as estruturas não são inclusivas. 

Os professores descrevem que utilizam alguns recursos oferecidos pela escola, 

e que incluem as crianças desenvolvendo adaptações nas atividades procurando 

melhor atendê-las, com trabalhos em grupos e que geralmente as crianças são bem 

incluídas. 

Os pontos que precisam de atenção encontrados é a falta de conhecimento 

sobre inclusão  

 

Palavras-Chave: Educação Especial; Inclusão Educacional; Professor; Educação 
Infantil. 
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Maisa da Silva Rodrigues; Alyne Naite Passos da Silva; Aline Zorzim 
Berger; Vivian Inácio Zorzim.  

 
E-mail: maisa-sr@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

As obrigações adotadas por pais e mães eram desiguais, a mãe tinha o dever 

de cuidar e o pai de prover as necessidades da casa (PICCININI et al.; 2004). 

Assim, aos pais cabia uma autoridade distante, sem se preocupar com fraldas, 

alimentação, cólicas etc., deixando às mães a referência afetiva para as crianças 

(CARVALHO et al.; 2007). 

Nos serviços de saúde: não há retratos com homens carregando bebês, nem 

cartazes incentivando a participação do homem companheiro nas consultas de pré-

natal, evidenciando que aquele espaço é exclusivo das mulheres (CABRITA et al.; 

2012). A participação masculina no local em que ocorrem as consultas de pré-natal 

define a sua incorporação no desenvolvimento gestacional, estabelecendo uma 

imprescindível obrigação destinada aos futuros pais (PICCININI et al.; 2004). 

O acompanhamento do pai/ companheiro é um fator positivo que contribui para 

o fortalecimento dos vínculos familiares e para que eles possam perceber que são 

importantes, além de estar desempenhando o papel de pai antes mesmo do 

nascimento do bebê (KMECIK; MARTINS, 2003) 

Para muitos homens, constatar que é de fato pai é algo que acontece só após 

ao nascimento (GOMES; PESSÔA, 2003). 

Tendo em vista a importância do homem como acompanhante nas consultas 

de pré-natal, neste estudo, buscamos relatar a percepção e os motivos que o levam a 

acompanhar a gestante. 

 

OBJETIVOS 

 

 Compreender a experiência masculina de ser acompanhante da esposa/ 

companheira nas consultas de pré-natal em uma Casa de Parto Humanizado. 
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 Identificar o perfil dos homens acompanhantes que participam das consultas 

de pré-natal. 

 Descrever os fatores que influenciam a decisão de acompanhar as visitas de 

pré-natal. 

 Relatar as percepções do parceiro que acompanha a mulher durante o 

atendimento de pré-natal. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, com abordagem qualitativa 

em uma Casa de Parto, localizada na zona sul de São Paulo.  

Participaram da pesquisa 10 homens, com idade superior a 18 anos, que 

estiveram presentes na consulta de pré-natal, como acompanhante de sua esposa. O 

número de entrevistados foi delimitado pelo princípio da saturação dos dados 

(MINAYO, 1996). 

Critérios de inclusão foram: homens, maiores de 18 anos de idade, que 

estavam acompanhando suas esposas ao menos em uma consulta de pré-natal e que 

aceitaram livremente participar da entrevista assinando o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo com o parecer Nº 1.835.215, segundo a 

Resolução 466/2012. 

Os dados foram obtidos através de uma entrevista semiestruturada no período 

de novembro a dezembro de 2016, gravadas em celular. Para caracterização da 

amostra foi utilizado um roteiro com questões sociodemográficas e perguntas 

norteadoras, buscando compreender a vivência do homem como acompanhante nas 

consultas de pré-natal.  

Os depoimentos foram transcritos na íntegra e submetidos ao método de 

análise de conteúdo conforme Bardin (BARDIN, 1976. 

Para preservar o sigilo de identidade, os autores atribuíram nomes fictícios aos 

participantes. 

 

 

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 340 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Podemos caracterizar os sujeitos da pesquisa como sendo homens, com a 

variação de idade entre 21 a 36 anos, 80% com o ensino superior completo, 

trabalhando com carteira assinada e que planejaram a gravidez.   

Quanto aos resultados específicos sobre o acompanhamento pré-natal, foi 

referida a satisfação em estar ao lado de sua esposa/companheira no processo 

gestacional. Essas opiniões são expressas nos depoimentos a seguir: 

 Felipe: É muita alegria em ver a satisfação dela, em eu participar desse 

momento assim, e eu olho pra ela e vejo que ela está satisfeita com isso, pra mim vale 

tudo. 

 Guilherme: Ahh, eu sinto muito amor, carinho, poder estar do lado dela nesse 

momento. 

Há o desejo e o entendimento da importância de estar ao lado de sua mulher 

nesse período, mesmo que haja prevalência de ideias históricas pré-estabelecidas 

como o homem com o papel único de provedor, ou homens mais velhos relacionado 

à maior número de filhos e menor nível escolar e econômico (FREITAS, 2007). Suas 

limitações o colocam no papel de suporte aos protagonistas que são a mãe e a 

criança: 

 Diogo: Eu me sinto participando da gravidez dela, eu gostaria de me sentir na 

gravidez, mas eu não consigo. [...] na verdade o homem fica em segundo plano. Não 

sei se é pelo processo histórico onde o homem já era mais omisso, e mesmo o homem 

moderno quando tenta fazer o seu papel ele é colocado de lado, porque a sensação 

que dá é que, quando a mulher tá cansada, ou quando a mulher tiver alguma coisa, 

aí ela passa pro pai. Eu queria tentar desconstruir isso, porque eu acho que, como eu 

te falei, é um trabalho junto. 

 Eder: Eu me sinto ativo dentro das limitações que é uma gravidez pra um 

homem. Eu não tenho muito o que fazer. Eu estou aqui do lado dela, dou carinho, 

ofereço água, faço massagem e repouso que eu aprendi. Os protagonistas disso são 

ela e meu filho. 

Outro fator que o afasta da experiência gestacional é porque não há mudanças 

fisiológicas no homem e sim exclusivas na mulher: 
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 Bruno: Converso com alguns amigos e as vezes eu falo, que pro homem é 

complicado porque nada muda pro homem. A minha barriga não “tá” crescendo, não 

tem um bebê dentro de mim chutando, então tipo as mudanças... elas acontecem com 

a mulher.  

O homem compreende que sua experiência é diferenciada no processo 

gestacional. Quando ele ouve o coração da criança ou vê imagens dela, isso o coloca 

na realidade de que existe sim uma criança ali dentro, que até então esse sentimento 

só era vivenciado pela mãe, e toda sua dúvida de que aquilo seria mesmo verdadeiro, 

o coloca frente a realidade de que sua companheira/esposa está mesmo grávida e 

suas preocupações começam a se materializar. 

 Cecílio: Eu me sinto pai já. Já faz um tempo que me sinto parte. Logo no 

começo não, porque a experiência pro homem é diferente, mas especialmente quando 

você começa a sentir os movimentos ali, e antes de mexer nós escutávamos o 

coração. A primeira vez que eu escutei o coração foi uma coisa que eu vi que ela 

“tava” grávida mesmo. 

 Benedito: Pra mim é algo que não tem dimensão, de vir nas consultas, 

acompanhar, saber se está tudo bem, escutar o coraçãozinho do nenê, porque é um 

dos motivos que deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, porque sabe que “tá” 

tudo bem, nos ultrassons também. 

O homem também passa por uma metamorfose para tornar-se pai, através dos 

recursos audiovisuais eles passam a compreender de que há um bebê na barriga de 

sua companheira/esposa e que isso lhe trará responsabilidades, eles começam a 

entender a responsabilidade, mas o sentimento de paternidade se dá em sua maioria 

no nascimento da criança (BORNBOLT; WAGNER; STAUDT, 2007). 

 Eder: Me enxergar como pai é um processo que está maturando na minha 

cabeça e só vai maturar de verdade quando eu ver meu filho, acho que antes disso 

não sei. 

 Bruno: Eu acho que cai muito a ficha pro homem quando toda essa situação, 

essa metamorfose que “tá” acontecendo, quando isso se materializa. 

Estar nas consultas para os acompanhantes/homens entrevistados é uma 

questão de prioridade em suas agendas. Outros afazeres podem ser também 

prazerosos, mas com retornos secundários como o dinheiro, e estar nas consultas é 

algo que foi sempre desejado estando acima de todos os outros compromissos. 
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 Cecílio: Ela é minha filha, minha esposa, minha família. Eu sempre quis isso. 

Então pelo motivo disso ser o que realmente importa pra mim. Meus outros 

compromissos são coisas que eu também gosto, como por exemplo meu trabalho, 

mas são coisas de dinheiro, pra garantir as condições e o sustento da família. Mas o 

que eu penso é que é a coisa mais importante pra mim. 

Não estar na consulta se torna frustrante. Participar é uma coisa que traz 

satisfação, e é demonstração de amor pela família. 

 Bruno: Eu faço muita questão, eu fico muito satisfeito. Quando não consigo vir 

eu fico muito frustrado, é importante, eu gosto, quero estar, é muito importante! Eu 

faço questão, é um amor pelo meu filho, pela minha família. Então eu largo o serviço 

no meio. Já aconteceu diversas vezes no meio do dia ter que parar de fazer alguma 

coisa que eu “tô” fazendo (É preocupação, e é prioridade número um pra mim). 

As consultas de pré-natal permitem ao acompanhante o conhecimento e o 

esclarecimento da gestação, trazendo consciência de suas responsabilidades e 

sabendo como e quando se posicionar para uma ajuda efetiva. 

 Igor: Porque eu posso como eu diria... ver toda evolução da gravidez e saber o 

que pode ou não pode, essas coisas ajudam também, porque querendo ou não eu 

estou ajudando.  

 Abraão: Eu me sinto consultando também de certa forma, não sei... Acho que, 

claro que ela carrega o bebê e o corpo é dela, mas eu vou conhecendo tudo através 

das consultas, e isso me ajuda a tomar consciência desse processo pra ela, e ajudar 

mais no que for possível, no que eu puder, estar ciente das coisas que se passa, pra 

gente poder estar junto mesmo, pra eu poder dar o melhor. 

O papel da equipe que acompanha o pré-natal é fundamental, para estimular a 

presença do acompanhante nas consultas e grupos educacionais, acolhendo e 

desfazendo barreiras para que a haja a presença dele no pré-natal e no pré-parto 

(BRASIL, 2012). Os profissionais devem receber os acompanhantes de forma a 

esclarecer dúvidas e preocupações. Por isso, as orientações devem ser claras e 

objetivas, orientando a evolução da gestação e cuidados pós-parto. 

Em razão da pesquisa ter sido realizada em um Centro de Parto Normal Extra 

Hospitalar (Casa de Parto), o discurso dos participantes mostrou uma dúvida e 

incerteza quanto ao novo cenário para o nascimento, e a opção pelo parto normal. 
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 Cecílio: Confesso que, antes de vir eu tinha um pouco de receio, porque antes 

eu pensava muito, aliás, eu ainda penso que de certa forma que fazer um parto em 

casa é uma coisa bonita, romântica, mas se der alguma coisa errada, só se você tiver 

a condição de levar uma estrutura de uma UTI pra lá. 

 Bruno: Desde o início eu fui um pouco relutante nessa questão da Casa de 

Parto, então pra mim é uma coisa muito nova, é mais uma vontade dela e eu acabei 

indo por osmose. Minha preocupação é se acontecer alguma intercorrência ao longo 

do parto, ou se tiver que ir em um hospital ou coisa assim, porque não tem os mesmos 

equipamentos e estrutura de um hospital. 

A mudança de olhar em relação ao parto humanizado foi pelo conhecimento e 

contato com a Casa de Parto, e suas estratégias de educação em saúde. O preparo, 

esclarecimento, acolhimento dos profissionais, a forma como lidam com o público e 

interagem em especial com os acompanhantes, propiciam essa mudança de visão, 

fazendo com que eles se sintam seguros, passando a preferir este atendimento ao 

Sistema Privado. 

 Cecílio: Depois eu conheci melhor aqui, me apaixonei pelo parto humanizado. 

 Diogo: Com o tempo você vai desconstruindo algumas coisas e reconstruindo, 

eu acho importante perceber que nem sempre é como passam pra gente, e em relação 

a isso eu já tive uma filha aqui antes e pra mim foi uma ótima experiência. Todos bem 

preparados, esclarecidos, todos bem comunicativos. Nitidamente as pessoas gostam 

de estar aqui e trabalhar, enfim, é um lugar bem acolhedor mesmo. Acho que entre 

ter um filho aqui, como se fosse a casa de um familiar e um hospital, com certeza aqui. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com os discursos dos acompanhantes nota-se que, embora eles tenham um 

papel limitado na sua atuação, sentem satisfação em estar ao lado de sua 

companheira. À medida que, ele percebe que há uma criança real no corpo da mulher, 

através de recursos audiovisuais, passa a ter mais estímulos para conhecer o 

processo gestacional. A atuação da equipe de saúde foi fundamental para intensificar 

essas ideias, envolvendo e esclarecendo dúvidas. Foi um achado dessa pesquisa, o 

preparo diferenciado que o modelo da casa de parto oferece, devendo ser melhor 

estudados, para ampliação do mesmo 
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Palavras-Chave: Cuidado Pré-Natal; Paternidade; Gravidez. 
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AVALIAÇÃO ESPIROMÉTRICA DOS VOLUMES PULMONARES EM 
DIFERENTES DECÚBITOS 
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Audecir dos Santos França; Fausto Leandro Candido; Elias Ferreira 
Pôrto 

 
E-mail: douglasalves234@gmail.com 

 
INTRODUÇÃO 
 

A prova de função pulmonar é a medida dos volumes e capacidades 

pulmonares, em seres humanos geralmente é analisada em relação aos valores de 

referência para a população, especialmente o volume expiratório forçado no primeiro 

segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada ou lenta (CVF ou CVL). Eles têm sido 

utilizados como marcadores de sobrevida em algumas doenças, principalmente as 

obstrutivas, relacionadas ao uso do tabaco e restritivas, relacionadas à exposição 

ambiental.  

Os efeitos da postura sobre a função respiratória é algo importante para se 

compreender, pois entender a mecânica respiratória de indivíduos saudáveis 

contribuirá para entender quando em situações de patologias e/ou condições 

especiais (como os obesos e as gestantes), contribuindo assim, para a avaliação das 

mudanças de decúbito e como ocorrem alterações agudas dos volumes pulmonares 

mediante a tal. 

Há a necessidade de entender como essa mudança de decúbito interfere de 

forma aguda na capacidade pulmonar, primeiramente exposta nesse trabalho de 

indivíduos saudáveis, mas, com um foco vindouro de entender mais perfeitamente a 

mecânica respiratória de indivíduos que apresentem alguma patologia e/ou condição 

especial, contribuindo assim, para um melhor tratamento fisioterapêutico.  

 

OBJETIVOS 

 

O presente estudo tem como finalidade de mensurar e comparar os volumes e 

capacidades pulmonares de forma aguda, em diferentes decúbitos por meio do exame 

espirométrico, pois, é possível que com a mudança de decúbito ocorra alguma 

interferência na capacidade pulmonar do indivíduo.  
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MÉTODOS 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva quantitativa e 

transversal. 

Foi realizado nas dependências da Policlínica Universitária do Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-SP), campus 1.  

O estudo foi realizado com a participação de 61 indivíduos, com idade entre 30 

a 60 anos, de ambos os sexos. Houve uma subdivisão em 2 grupos, G1 P=31 (30 a 

45 anos) e G2 P=30 (46 a 60 anos), de ambos os sexos. Cada participante assinou o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), ficando com uma cópia do mesmo. 

Os critérios de inclusão do presente estudo foram: participantes de ambos os 

sexos, que atenderam ao convite feito, que não apresentavam patologias respiratórias 

e/ou qualquer tipo de incapacidades físicas que os impossibilitassem a permanecer 

nos decúbitos propostos.  

Como critérios de exclusão indivíduos com os seguintes comprometimentos: 

que tinham alguma doença cardiopulmonar prévia, que apresentavam déficit 

cognitivo, aqueles que apresentavam incapacidades físicas que impossibilitassem a 

realização da espirometria e os indivíduos que não compareceram na avaliação sem 

justificativa antecipada. 

O indivíduo após responder as perguntas dos critérios de inclusão e exclusão, 

foi orientado a permanecer 15 minutos em repouso e 5 minutos para avaliação 

espirométrica em cada posicionamento (decúbito). 

Resultados e Discussão 

Dos 61 indivíduos avaliados de ambos os sexos, subdivididos em 2 grupos pré-

estabelecidos na metodologia da pesquisa, foi quantificado a presença de cada sexo 

em ambos os grupos. 

Os resultados para a CVF, quando avaliada nos quatro posicionamentos 

propostos para o grupo I foram: a média para a posição de sedestação foi de 3.3±0,72 

litros com IC 95% (3,0 a 3,5); para a posição em decúbito dorsal foi de 3,1±0,67 litros 

com IC 95% (2,8 a 3,3); para o posicionamento em decúbito lateral direito foi de 

2,9±0,78 litros com IC 95% (2,7 a 3,3) e para o posicionamento em decúbito lateral 

esquerdo a média foi de 3,1±0,72 litros com IC 95% (2,8 a 3,3) p=0,41. 

Os resultados do VEF1, quando avaliada nos quatro posicionamentos 

propostos para o grupo I foram: a média para a posição em sedestação foi de 2.8±0,69 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 348 

litros com IC 95% (2,6 a 3,1); para a posição em decúbito dorsal foi de 2,6±0,59 litros 

com IC 95% (2,3 a 2,8); para o posicionamento em decúbito lateral direito foi de 

2,5±0,72 litros com IC 95% (2,2 a 2,7) e para o posicionamento em decúbito lateral 

esquerdo a média foi de 2,5±0,62 litros com IC 95% (2,3 a 2,7) p=0,41. 

Os resultados para a CVF, quando avaliada nos quatro posicionamentos 

propostos para o grupo II foram: a média para a posição em sedestação foi de 

2,78±0,72 litros com IC 95% (2,5 a 3,0); para a posição em decúbito dorsal foi de 

2,6±0,65 litros com IC 95% (2,4 a 2,9); para o posicionamento em decúbito lateral 

direito foi de 2,5±0,67 litros com IC 95% (2,3 a 2,8) e para o posicionamento em 

decúbito lateral esquerdo a média foi de 2,6±0,63 litros com IC 95% (2,3 a 2,8) p=0,7.  

Os resultados para o VEF1, quando avaliada nos quatro posicionamentos 

propostos para o grupo II foram: a média para a posição em sedestação foi de 

2,2±0,59 litros com IC 95% (2,0 a 2,5); para a posição em decúbito dorsal foi de 

2,1±0,48 litros com IC 95% (1,9 a 2,3); para o decúbito lateral direito foi de 2,0±0,52 

litros com IC 95% (1,8 a 2,2) e para o posicionamento em decúbito lateral esquerdo a 

média foi de 2,0±0,57 litros com IC 95% (1,8 a 2,2) p=0,3  

Os resultados para a capacidade vital forçada entre os grupos, levando em 

comparação o posicionamento de sedestação - D. dorsal G1 (0,16±0,16) e G2 

(0,1±0,18), sendo p= 0,08, para o posicionamento de sedestação - D. L. esquerdo G1 

(0,21±0,16) e G2 (0,16±0,18), sendo p=0,11 e para o posicionamento de sedestação 

- D. L. direito G1 (0,30±0,32) e G2 (0,18±0,13), sendo p=0,03.  

Os resultados para a volume expiratório forçado no primeiro segundo entre os 

grupos levando em comparação o o posicionamento de sedestação - D. dorsal G1 

(0,26±0,38) e G2(0,1±0,18), sendo p=0,05 e para o posicionamento de sedestação - 

D. L. direito G1 (0,36±0,39) e G2 (0,24±0,24), sendo p=0,08 e para o posicionamento 

de sedestação - D. L. esquerdo G1 (0,31±0,01) e G2(0,20±0,36), sendo p=0,14.  

Prioritariamente, o presente estudo analisou a influência dos posicionamentos 

corporais em diferentes decúbitos sobre as alterações fisiológicas dos volumes e 

capacidades pulmonares de forma aguda, sendo eles analisados por meio da 

espirometria. O principal achado é o fato de a posição em sedestação ter 

proporcionado maior valor dos volumes pulmonares do sistema respiratório, embora 

não foi encontrada diferença estatisticamente significante quando analisados 

individualmente cada decúbito, porém, houve diferença estatisticamente significativa 
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quanto em comparação dos grupos para o posicionamento de sedestação - D. L. 

direito, sendo p=0,03. 

Após uma busca na literatura foi encontrado estudos com indivíduos com 

patologia e sem patologia, segundo Texeira et al. (2011), foi realizado um estudo com 

pacientes obesos de grau lll, que teve como objetivo analisar as alterações nos valores 

espirométricos na posição sentada 90º, para o decúbito dorsal em 30º, e decúbito 

horizontal 0º. Para a realização do estudo, houve a participação de 26 pacientes 

adultos do sexo feminino em período pré-operatório, com IMC>40Kg/m² e com idade 

entre 18 a 60 anos.  

Os valores observados foram capacidade vital forçada (CVF), volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e relação volume expiratório forçado 

no primeiro segundo/capacidade vital forçada (relação VEF1/CVF). Após a avaliação 

dos posicionamentos: sedestação (90º), com elevação dorsal de 30º e decúbito dorsal 

horizontal (0º), os resultados foram para CVF respectivamente: 92,8% / 88,2% / 

86,5%, p=0,301 (ANOVA); VEF1 respectivamente: 93,1% / 83,8% / 83,3%, p=0,023 

(ANOVA), p=0,038 (teste de Tukey - 90º x 0º); VEF1/CVF respectivamente: 100,8% / 

95,5% / 96,8%, p=0,035 (ANOVA), p=0,035. 

Diferentemente do nosso estudo que avaliou os volumes e capacidades 

pulmonares em diferentes decúbitos de forma aguda, Pôrto et al. (2008), realizaram 

um estudo com 28 pacientes hospitalizados na UTI, submetidos à ventilação mecânica 

em um tempo prolongado, com idade de 18 a 81 anos, hemodinamicamente estáveis 

e sem diagnóstico prévio de síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA) e 

fibrose pulmonar. Eles tiveram como foco analisar e comparar a complacência do 

sistema respiratório em diferentes posições no leito, sendo em decúbito lateral (DL), 

em decúbito dorsal (DD) e sentado (PS). Os pacientes foram aleatorizados para cada 

posição no leito, ficando por duas horas na respectiva posição.  

Durante este período era realizado a homogeneização e nos últimos cinco 

minutos, era colhido os dados no ventilador mecânico. Todos os pacientes foram 

analisados, e os valores de complacência do sistema respiratório em DL foram 

37,07±12,9, em DD 39,2±10,5 e na PS 43,4±9,6 mL/cmH2O. Quando a PS e o DD 

foram comparados com o DL, houve diferença na complacência do sistema 

respiratório (p=0.0052). Para os autores, isto ocorreu devido as diferentes 

compressões da caixa torácica que ocorre nas mudanças de decúbito. 
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Em nosso estudo avaliamos adultos com idade entre 30 a 60 anos de ambos 

os sexos que foram divididos em 2 grupos, sendo avaliados em 4 decúbitos diferentes. 

Ruivo et al. (2009), partindo do pressuposto de também avaliar adultos, porém, 

adultos jovens e idosos, contou com a participação de 70 pacientes sendo dividido em 

2 grupos, contendo cada grupo 35 indivíduos. O grupo dos adultos jovens era 

composto por 16 indivíduos do sexo masculino e 19 do sexo feminino. O grupo dos 

idosos era composto por 20 indivíduos do sexo feminino e 15 do sexo masculino.  

O objetivo deste trabalho foi comparar o padrão respiratório entre adultos 

jovens e idosos saudáveis, através do exame espirométrico em repouso, no decúbito 

dorsal elevado a 45º e cirtometria para avaliar a expansibilidade torácica. Os 

resultados demonstraram que houve diferença significativa entre todos os grupos, 

tanto para expansibilidade torácica no grupo dos adultos jovens do sexo feminino 

(6,79±2,44) e masculino (5,94±2,57), como para o grupo de idosos do sexo feminino 

(1,80±1,58) e masculino (2,60±1,84). Nos resultados espirométricos, verificou-se uma 

relação inversamente significativa entre a idade e os parâmetros pulmonares 

avaliados, estima-se que com o aumento da idade conduz a uma diminuição das 

medidas avaliadas CVF, VEF1, PEFR, FEF (75%- 85%) e MVV. 

Ribeiro, E. C. (1996) realizou um estudo sobre o posicionamento corporal 

durante a fisioterapia respiratória, tendo como objetivo em seu estudo, analisar se com 

as mudanças de decúbito durante a sessão de fisioterapia ocorrem alterações nas 

trocas gasosas e qual seria o melhor posicionamento para uma melhor perfusão 

pulmonar, onde a seleção do posicionamento corporal pode contribuir na resposta 

terapêutica dos recursos fisioterapêuticos empregados.  

Esse estudo observou que os posicionamentos corporais podem corrigir as 

alterações ou irregularidades da distribuição da ventilação e perfusão, favorecendo a 

ocorrência das trocas gasosas. O posicionamento corporal no decúbito lateral pode 

ser benéfico ou deletério conforme as respostas individuais dos pacientes. Na 

presença de doença pulmonar unilateral, a oxigenação é maior quando o lado bom 

fica em posição dependente, pois há um maior equilíbrio da relação V/Q. Porém em 

pessoas saudáveis o posicionamento em decúbito lateral o pulmão é menos 

perfundido em comparação, supino e sedestação. 

O presente estudo limitou-se nas alterações agudas dos volumes e 

capacidades pulmonares com tempo de intervalo de apenas 15 minutos, contudo o 
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estudo não mostrou diferença estatisticamente significativa esperada em todos os 

decúbitos avaliados. 

Apesar do nosso estudo não ter evidenciado diferença estatisticamente 

significante entre todos os decúbitos avaliados para os indivíduos saudáveis, a 

mudança de decúbito não deve ser descartada como auxílio na terapêutica, pois em 

indivíduos acamados, por exemplo, citados nos artigos demonstrou que qualquer 

mudança dos decúbitos tem grande influência nos volumes e capacidades 

pulmonares. 

 

CONCLUSÃO 

 

Portanto conclui-se que, para indivíduos saudáveis, no que se refere à 

capacidade pulmonar e volumes pulmonares, não houve diferença estatisticamente 

significante quando avaliados agudamente nas quatro posições propostas pelos 

avaliadores. Contudo, não é eximido que a mudança de decúbito não traga nenhum 

benefício à mecânica respiratória de indivíduos com algum tipo de patologia e/ou 

acamados. Por fim, são necessários mais estudos que quantifiquem de forma mais 

ampla, englobando assim mais decúbitos e graus variados e não só mudanças 

agudas, mas as mudanças ocorridas devido um período de tempo maior de intervalo 

entre as coletas dos dados do exame espirométrico. 

 
Palavras-Chave: Espirometria; Posicionamento do Paciente; Sistema Respiratório. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para que seja possível a realização de movimentos do corpo humano, as 

estruturas envolvidas no sistema nervoso central e no sistema musculoesquelético 

devem estar em perfeita harmonia e estado. Mas não basta apenas ter contração 

muscular para executar uma ação de forma funcional, é preciso controle neuromotor 

(GUYTON; HALL, 2011).  

Segundo Bonetti (2006), propriocepção refere-se à percepção consciente e 

inconsciente do posicionamento articular, enquanto cinestesia é a sensação do 

movimento ou da aceleração articular. Estas informações são processadas em nível 

do córtex cerebral que devolve uma resposta pelas vias eferentes motoras. Em casos 

de acometimento patológico de alguma destas estruturas, pode-se encontrar 

alteração do controle neuromotor e propriocepção.  

Um exemplo de acometimento neurológico é o acidente vascular cerebral 

(AVC). Por isso, é preciso conhecer o quanto se perde do controle neuromotor nestas 

situações, para que o treino de propriocepção e demais ajustes, seja melhor 

direcionado na proposta de tratamento deste indivíduo, prevenindo assim lesões ou 

alterações como tendinites ou síndrome do ombro doloroso e permitindo melhora da 

recuperação das incapacidades na realização de tarefas simples,  ou seja, devolvendo 

o máximo de funcionalidade possível.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo é comparar o nível de controle neuromotor dos 

membros superiores entre indivíduos saudáveis e pacientes que sofreram AVC.  
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, no qual participaram 30 indivíduos adultos 

de ambos os sexos, divididos em dois grupos, um com diagnóstico clínico de AVC e 

um grupo composto de indivíduos saudáveis, sem alterações motoras. Participaram 

do estudo aqueles com diagnóstico de AVC e indivíduos saudáveis, com idade a partir 

de 18 anos de ambos os sexos. O tempo da lesão deveria ser de no mínimo 6 meses. 

Os voluntários foram avaliados pela Escala de Fugl-Meyer Assessment (FMA), 

que avalia a recuperação motora após o AVC e pela Ashworth Modificada para 

verificação do grau de espasticidade. Após esta etapa, os voluntários foram avaliados 

em relação ao seu controle neuromotor, comparando o lado acometido e o 

contralateral, para tal, foi utilizado um dinamômetro (Jamar ®).  

O indivíduo devidamente posicionado foi orientado a realizar a força de 

preensão palmar até que o avaliador diga “pare”. Neste momento a marcação do 

dinamômetro estava em (8Kg). Porém o participante não sabia o valor, pois o 

mostrador do dinamômetro estava com a visualização apenas para o examinador. 

Para comparar os grupos foi usado o teste t para dados não pareados e realizada 

Correlação de Pearson. Em todos os casos, valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

  

RESULTADOS E DISCUSÃO  

 

Incialmente 40 indivíduos foram contatados, porém apenas 30 indivíduos 

tiveram seus dados analisados. Foram estes: 20 do grupo saudável, porém, dos vinte 

pacientes do grupo AVC selecionados para o estudo, apenas dez se encaixaram nos 

critérios de inclusão e passaram pelo critério de exclusão sem possuir nada que lhes 

impediriam de prosseguir na participação da pesquisa.  

Os outros dez não puderam participar devido a tais fatores como: 4 destes não 

compareceram ao dia da avaliação; 1 apresentou AVC bilateral não sendo possível 

comparar o lado afetado e não afetado, visto que os dois lados sofreram lesão, o que 

seria preciso para as avaliações e consequentemente do objetivo da pesquisa. Outro 

paciente possuía comprometimento cognitivo incapacitante, o que impedia sua 

compreensão do que lhe era orientado a realizar durante a avaliação; 1 paciente 
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relatou diagnóstico de síndrome de Rasmussen, que causa danos cerebrais 

semelhantes ao AVC, porém são derivados de crises de epilepsia.  

Os últimos 3 pacientes excluídos da pesquisa, haviam recebido alta do 

tratamento, portando não estavam realizando a fisioterapia na policlínica, sendo 2 por 

apresentarem quadros de hipertensão descontrolada e 1 por edema generalizado. Ao 

observar os dados dos indivíduos saudáveis e com sequela de AVC, observa-se que 

estes eram semelhantes em relação à distribuição do gênero, composição corporal e 

média de idade.  

Após avaliação dos pacientes que sofreram AVC, segundo a escala de Fugl-

Meyer eles foram classificados de acordo com a pontuação que indica nível de 

comprometimento motor. Aqueles que obtiveram 50 pontos indicam comprometimento 

motor severo; 50-84 marcante, 84-95 moderado e 96-99 leve. O máximo da pontuação 

seria 100 onde não a comprometimento nenhum. Quando comparado a diferença 

entre os lados entre os dois grupos, esta foi estatisticamente significante.  

Os resultados demonstraram que a função motora do grupo AVC está 

comprometida, visto que atingiram pontuação média de 69,6 na escala FMA. Nos 

achados sobre o controle motor analisados pela diferença de preensão palmar entre 

os lados de cada grupo, houve diferença significantes, sendo que o grupo saudável 

apresentou média de 1,02kg e o grupo AVC 4,82 kg de diferença entre os lados.  

Ao realizar as correlações entre o controle neuromotor e a escala de FMA, 

observa-se apenas correlações moderadas entre a pontuação total e a questão do 

controle manual, porém não significantes. A correlação entre a questão da 

espasticidade e o controle neuromotor também foi moderada, porém não significante.  

O presente estudo analisou dados de 30 indivíduos para se obter resultados 

referentes ao controle neuromotor em pessoas saudáveis e em pacientes que 

sofreram AVC, os resultados demonstraram que a função motora do grupo AVC está 

comprometida, visto que atingiram pontuação média de 69,6 na escala FMA onde a 

pontuação máxima é de 100.  

Ao comparar os grupos, percebe-se que eram similares em relação a 

distribuição dos gêneros, composição corporal e média de idade. Porém como 

esperado, aqueles com sequela de AVC possuíam maior diferença entre os lados 

corporais quando realizado o teste de força de preensão manual. Esta diferença 

significante mostra o quando este controle neuromotor é afetado após o AVC. O 

controle neuromotor dos MMSS envolve a atividade de coordenação dos músculos, 
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favorecendo mais estabilidade ativa para as articulações, também para força e 

mobilidade.  

É preciso que haja integridade da propriocepção para que se tenha controle 

motor. Ao realizar as correlações entre a escala de FMA e o controle neuromotor da 

força de pressão observa-se que houve apenas três correlações moderadas, porém 

não estatisticamente significantes entre o valor total da FMA versus o controle 

neuromotor, o controle manual da FMA versus o controle neuromotor da força de 

preensão e o controle neuromotor versus a espasticidade da escala de Ashworth. 

Neste estudo, buscou-se avaliar o controle neuromotor pela avaliação da preensão 

manual. Esta questão é muito importante pois este movimento é usado para as 

atividades do dia-a-dia, retratando funcionalidade e coordenação motora fina 

(SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2003). 

Cada indivíduo tem uma experiência acerca do evento cerebral diferente, e a 

resposta a este, também tem suas peculiaridades. Segundo a Diretrizes de 

Reabilitação de Pessoas com AVC (2013), a recuperação pós AVC é algo individual 

que depende da severidade do AVC e do lado acometido, assim também como outros 

fatores associados, como adesão precoce ou tardia a fisioterapia e a própria 

dedicação do paciente a sua recuperação, podendo ter boa parte desta nas primeiras 

semanas após o AVC. No entanto algumas pessoas podem ir se restabelecendo 

gradativamente por um longo período, após o evento. 

O hemisfério esquerdo é diferenciado para o controle motor e o direito para as 

orientações espaciais. Contudo, no presente estudo não houve comparação do 

controle neuromotor entre aqueles com lesão do hemisfério e direito ou esquerdo 

devido ao tamanho da amostra reduzido. Quanto ao lado acometido, 50% dos 

pacientes apresentaram comprometimento do hemicorpo direito e 40% o hemicorpo 

esquerdo, apenas 10% não apresentou sequela em um hemicorpo, sendo a 

manifestação da lesão apenas facial. Porém, mesmo a totalidade da amostra sendo 

destra, não houve diferenças entre as manifestações clínicas apresentadas pelos que 

possuíam o lado dominante afetado e o não dominante.  

Porém, em um estudo de Yoshida (2012), onde procurou verificar o 

desempenho motor entre pacientes com lesão no hemisfério direito e esquerdo, foram 

analisados 61 pacientes acometidos por AVCi e concluíram não haver distinção entre 

habilidade motora causada pela localização nos diferentes hemisférios cerebrais. 

Outro fator que pode prejudicar o controle neuromotor, é a presença da espasticidade. 
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Esta é o aumento do tônus muscular no momento da contração, ocasionado por uma 

condição neurológica, podendo ser fásica (espasmos), ou tônico (rigidez constante), 

aonde a contração muscular é mais forte do que em músculos normais, levando 

também mais tempo para relaxarem (ZILLI, 2014). Isso pode acontecer em doenças 

neurológicas como o AVC onde há lesão dos neurônios motores, que são 

responsáveis pelo controle dos movimentos voluntários dessa forma certifica-se que 

controle neuromotor foi afetado.  

Neste estudo foi verificado que houve correlação moderada entre a escala de 

Ashworth e o controle neuromotor, porém esta correlação não foi significante. Este 

estudo possui fatores limitantes. O primeiro deles é o tamanho da amostra. Outra 

questão foi a não comparação entre aqueles afetados no hemisfério direito versus 

esquerdo, que é decorrente deste último fator apontado. Por isto, acredita-se que 

estudo futuro com amostra maior possa estabelecer correlações moderadas ou fortes 

e significantes, bem como proporcionar condições de comparar os indivíduos por lado 

afetado. Como estudo piloto que ao menos pelo nosso conhecimento foi o único que 

buscou comparar o controle neuromotor em indivíduos com sequela de AVC ao 

realizarem uma importante função que é a de preensão manual, este estudo mostra-

se importante na tentativa de mostrar esta diferença no controle neuromotor. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao realizar as correlações entre o controle neuromotor e a escala de FMA, 

observa-se apenas correlações moderadas entre a pontuação total e a questão do 

controle manual, porém não estatisticamente significantes. A questão da 

espasticidade e o controle neuromotor também foi moderada, porém não significante. 

Mas ao observar a diferença obtida entre os lados, através do teste de preensão 

palmar com dinamômetro, encontramos maior disparidade para o grupo AVC que 

apresentou uma média de 3,8 kg maior que o grupo controle, sendo este resultado 

significante. Sendo assim, conclui-se que os pacientes neurológicos possuem déficit 

de controle neuromotor comparados a indivíduos saudáveis. 

 

Palavras-Chave: Acidente Vascular Encefálico; Controle Neuromotor; 
Funcionalidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Fibromialgia é definida como uma síndrome clínica que se caracteriza por dor 

difusa pelo corpo. Além da dor, há sintomas como fadiga, sono não reparador, 

concentração, ansiedade, depressão e tontura. A principal característica é a 

sensibilidade ao toque, em lugares chamados de tender points (SBR, 2011). 

No Brasil cerca de 2% a 3% das pessoas possuem a síndrome. Acometendo 

mais mulheres, costuma surgir entre os 30 e 55 anos, afetando principalmente 

pessoas com nível educacional elevado, e em classes sociais mais favorecidas (SBR, 

2011). 

Para Chiarello (2005), a etiologia da síndrome da fibromialgia é desconhecida. 

Existem fatores que desencadeiam crises, como o esforço físico, o estresse, o sono 

de má qualidade e o frio (SBR, 2011).  

Para Mosmann et al. (2006) “o tratamento envolve geralmente 3 fases: 

medicação, atividade física e aconselhamento”. Conforme Hecker et al. (2011) “A 

fisioterapia tem um importante papel na melhora do controle da dor e no aumento ou 

na manutenção das habilidades funcionais do paciente em casa ou no trabalho”. 

O tratamento através de exercícios físicos proporciona resultados propícios 

para esta população. Dentre as intervenções, a hidrocinesioterapia, a qual tem 

evidenciado resultados favoráveis para pacientes com dor crônica, como a 

fibromialgia (LETIERI, 2013). 

 

OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo descrever qual o impacto da 

cinesioterapia motora no solo comparado a hidrocinesioterapia na melhora da dor, 

fadiga muscular e capacidade funcional em pacientes com Fibromialgia. 
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MÉTODOS 

 

Este é um estudo prospectivo com avaliador cegado, foram avaliados 17 

pacientes com diagnóstico clínico de SFM, seguindo os critérios do American College 

of Rheumatology (HAUN et al., 1999). 

Os participantes foram recrutados do cadastro de pacientes da policlínica do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

 

Critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos com história de dor 

musculoesquelética generalizada há três meses, com dor em pelo menos 11 ou mais 

dos 18 tender points, capacidade de realizar as avaliações, com 18 a 75 anos, 

diagnóstico médico de fibromialgia e os indivíduos que assinaram o TCLE.  

 

Critérios de exclusão: doenças cardiovasculares, respiratórias 

descompensadas e dermatológica infecto contagiosa ou neurológica, com falta de 

controle esfincteriano, indivíduos fisicamente ativos. 

 

Todas as avaliações foram realizadas antes e após o período de intervenção.  

Os pacientes foram distribuídos em dois grupos. O Grupo I com 7 pacientes e 1 

desistência, após as avaliações realizaram 10 sessões de tratamento na 

cinesioterapia convencional, com alongamentos, fortalecimentos e relaxamento. O 

Grupo II com 10 pacientes e 4 desistências, realizaram 10 sessões de tratamento na 

hidrocinesioterapia, com exercícios aeróbicos associados a exercícios de 

fortalecimento e relaxamento dentro da piscina terapêutica aquecida a uma 

temperatura de 32 a 35c. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Caracterização da Amostra  

 

Inicialmente foram avaliados 17 pacientes do sexo feminino, e distribuídos 

aleatoriamente. O grupo I que realizou cinesioterapia em solo iniciou com 7 pacientes 

e o grupo II que realizou hidrocinesioterapia iniciou com 10 pacientes. Durante o 

tratamento houve desistência de 1 paciente do grupo I e 4 pacientes do grupo.  A 
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média de idade e tender points dos dois grupos foi de 55,28 ± 8,61 anos (42-75 anos), 

e 17,57 ±0,78 pontos, respectivamente. 

 

Avaliação da Dor Pré e Pós Reabilitação 

  

Foi avaliado a dor pré e pós reabilitação para os grupos cinesioterapia no solo 

e hidrocinesioterapia. Inicialmente a média da dor para o grupo de cinesioterapia foi 

7,57 ±1,38 e para o grupo hidrocinesioterapia foi 6,9 ±1,57 e 

pós reabilitação para o grupo cinesioterapia em solo foi de 3,83 ±1,34 e para o grupo 

hidrocinesioterapia foi de 4,33 ±1,88. 

 

Avaliação da Capacidade Funcional Pré e Pós Reabilitação  

 

Foi avaliada a capacidade funcional pré e pós reabilitação para os grupos 

cinesioterapia no solo e hidrocinesioterapia. Inicialmente a média da capacidade 

funcional para o grupo de cinesioterapia foi 492,86 ±50,51 e para o grupo 

hidrocinesioterapia foi 460,30 ±46,09, pós reabilitação para o grupo cinesioterapia no 

solo foi de 498,67 ±71,47 e para o grupo hidrocinesioterapia foi de 546,17 ±56,16. 

 

Avaliação da Fadiga Global Pré e Pós Reabilitação  

 

Foi avaliado a fadiga global pré e pós reabilitação para os grupos cinesioterapia 

e hidrocinesioterapia, inicialmente a média da fadiga para os dois grupos foram 3,5 

±0,5 e pós reabilitação para o grupo cinesioterapia foi de 1 ±1,5 e para o grupo 

hidroterapia foi de 2,5 ±0,95. 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da cinesioterapia no solo 

e hidrocinesioterapia na melhora da dor, fadiga muscular e capacidade funcional em 

pacientes portadores de SFM. Para este estudo, foram selecionados e avaliados 17 

pacientes do sexo feminino com diagnóstico clínico de SFM com dor difusa, com 

duração igual ou superior a três meses, e a presença de dor à palpação em 11 ou 

mais dos 18 tender points. Todos os aspectos analisados foram aplicados em um 

período pré e pós tratamento, comparando os resultados obtidos do grupo de 

cinesioterapia ao de hidrocinesioterapia. 
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Dentre os principais resultados deste estudo podem ser discutidos: primeiro, o 

grupo de cinesioterapia obteve melhora significativa da dor. Segundo os pacientes 

que realizaram hidrocinesioterapia apresentaram melhores resultados quanto a 

funcionalidade e condicionamento cardiopulmonar. Terceiro, os pacientes que 

realizaram cinesioterapia apresentaram melhores resultados quanto à diminuição da 

fadiga muscular. 

Ao avaliar a dor, ambos os grupos apresentaram melhora significativa, porém, 

o grupo de cinesioterapia no soo obteve uma melhora de 3,74% a mais que o grupo 

de hidrocinesioterapia. Esses dados discordam com outros estudos que evidenciam 

os benefícios adicionais a longo e curto prazo dos exercícios aquáticos. Hecker et. al., 

(2011) em um estudo comparando exercício aquáticos e cinesioterapia no solo 

encontraram uma melhora significativamente maior no grupo que realizou tratamento 

de hidrocinesioterapia. 

A melhora que ocorreu no grupo de cinesioterapia pode estar relacionada ao 

bem-estar geral promovido pela liberação de endorfinas no sistema nervoso central 

por meio do alongamento muscular de baixa intensidade (MENDONÇA et al., 2002). 

Baster e Hanson (1998), compararam os efeitos da cinesioterapia no solo e da 

hidrocinesioterapia sobre a dor e evidenciaram que a melhora foi estatisticamente 

significante para os dois grupos avaliados. O resultado foi atribuído ao fato de que 

durante a imersão ocorre aumento da circulação e redução dos espasmos, além disso, 

os estímulos sensoriais competem com os dolorosos, interrompendo o ciclo da dor.  

Martinez (1999) afirmou em seu estudo que o meio aquático favorece a 

execução de atividades rotineiras pelo alívio dos sintomas dolorosos. Já por meio da 

cinesioterapia, o alongamento interfere na flexibilidade, relaxando os músculos que 

estão contraídos e rígidos, diminuindo a dor (ELERT et al., 2001). 

Neste estudo, ambos os grupos apresentaram melhora da funcionalidade no 

período pós-tratamento, porém, os pacientes que realizaram hidrocinesioterapia 

obtiveram um maior aumento na distância percorrida no teste de caminha de 6 minutos 

em relação aos pacientes que realizaram cinesioterapia no solo. Isso mostra um 

aumento da capacidade funcional e condicionamento físico aos que realizaram 

hidrocinesioterapia.  

Hecker et al. (2011), ao avaliarem a capacidade funcional, compararam 

resultados de dois grupos recebendo tratamento com hidrocinesioterapia e 

cinesioterapia. Ambos os grupos apresentaram melhora entre o período pré e pós-
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tratamento. Em um estudo realizado por Cobb et al. (2001), em que foram realizados 

três estudos comparativos entre terapia no solo, exercício aquático e relaxamento, os 

resultados obtidos no grupo dos participantes da hidrocinesioterapia foram 

significativamente maiores em comparação do grupo de solo. Isso se deve a 

propriedades físicas da água aquecida em torno de 33° a 35° levando ao relaxamento 

muscular, diminuindo a dor, melhorando a funcionalidade (FERREIRA, 2006). Leva-

se em consideração também a pressão hidrostática que age sobre o corpo 

promovendo efeitos benéficos no sistema cardiovascular, a densidade, o empuxo, 

sendo que este diminui a sobrecarga corpórea e a viscosidade da água ajuda a 

promover o fortalecimento muscular global aumentando a tolerância ao exercício 

(BATISTA, 2012). 

Sabe-se que o exercício físico apresenta um efeito analgésico e leva a uma 

sensação de bem-estar geral, por isso tem-se mostrado importante para a melhora da 

funcionalidade e qualidade de vida desses pacientes (HECKER, 2011). 

Outros estudos também mostram o benefício do exercício na manutenção da 

funcionalidade e melhora da sintomatologia de pacientes com SFM sendo ou não na 

imersão de água aquecida (MENDONÇA et al., 2002; HECKER et al., 2011). Vale 

salientar que tanto os exercícios de cinesioterapia no solo quanto no meio aquático 

são recursos disponíveis para a melhora do paciente fibromiálgico tanto na sua 

funcionalidade como no quadro clínico geral (HECKER, 2011). 

No atual estudo, ao avaliar a fadiga muscular, o grupo de cinesioterapia em 

solo obteve uma melhora de 2,5% pós-reabilitação, já o grupo de hidrocinesioterapia 

a melhora foi de 1% pós-reabilitação.  

No estudo Hecker et al. (2011), o resultado foi semelhante, com evidente 

melhora da fadiga nos pacientes que realizaram cinesioterapia no solo. Já no estudo 

realizado por Silva et al. (2012) com tratamento de hidrocinesioterapia em 

fibromiálgicos, os pacientes apresentaram menor fadiga pós tratamento. Ao comparar 

os efeitos de um programa de exercício aeróbico na água e no solo, em mulheres com 

SFM, Jentoft et al. (2001) tiveram como resultados após 20 semanas de atendimento, 

melhorias estatisticamente significativas em ambos os grupos em termos de 

capacidade cardiovascular, tempo de caminhada e na fadiga crônica. O grupo tratado 

na água relatou que houve aumento dos dias em que se sentiam bem e na percepção 

da capacidade física, dor, ansiedade e depressão. Os principais resultados deste 

estudo permaneceram inalterados até seis meses após o programa. 
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Em estudos isolados utilizando exercícios de alongamento e relaxamento em 

pacientes com SFM, os pacientes apresentaram melhoras no quadro dor e de auto 

percepção da fadiga (MARQUES et al., 1994; FULCHER et al., 1997; JONES et al., 

2002). 

Chaitow (2002) relaciona a fadiga ao sono, e os efeitos provenientes dela 

interferem na qualidade de vida. Elert et al. (2001) afirmam que por meio da 

cinesioterapia, o alongamento promove flexibilidade, relaxando os músculos que 

estão contraídos e rígidos.  

A identificação dos fatores limitantes é importante para um adequado 

planejamento terapêutico destes pacientes. Os profissionais da área da saúde devem 

orienta-los sobre como lidar com todos sintomas. Este aspecto pode se tornar um 

componente importante no tratamento, que requer uma boa participação do paciente, 

no sentido de assumir uma postura ativa em relação à síndrome, com a 

implementação de metas. Isto pode fazer com que os ganhos da intervenção 

permaneçam em longo prazo, e as pessoas consigam se tornar menos dependentes 

dos cuidados médicos (KONRAD, 2005). 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo avaliou os efeitos da cinesioterapia e hidrocinesioterapia na 

melhora da dor, fadiga muscular e capacidade funcional em pacientes portadores de 

SFM. Os resultados desta pesquisa, dentro das condições experimentais utilizadas, 

permitem sugerir que ambas as abordagens são eficazes no tratamento da SFM, 

porém, a cinesioterapia no solo se mostrou mais eficaz quanto a melhora da dor e da 

diminuição da fadiga muscular. Já sobre a melhora da capacidade funcional e 

condicionamento cardiopulmonar, a hidrocinesioterapia mostrou resultados mais 

satisfatórios. 

 

Palavras-Chave: Fibromialgia; Cinesioterapia; Hidrocinesioterapia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Brasil (2010), a humanização supõe a criação de novas práticas de 

saúde e modos de gestão, o que é alcançado a partir do exercício de práticas de 

gestão e atenção que se influenciam mutuamente como na ampliação do grau de 

contato e troca entre os sujeitos. 

A humanização como uma política pública no Sistema Único de Saúde (SUS), 

vem afirmar uma nova ética na saúde, onde as pessoas encontram-se em primeiro 

plano, onde devem ser considerados seus interesses, desejos e necessidades 

individuais (BRASIL, 2010), reflexo da inserção da Política Nacional de Humanização 

(PNH), a qual destaca a necessidade da construção e implementação de ações 

específicas para os diferentes setores de saúde (PEDROSO; SOUSA; SALLES, 

2011). 

Segundo Amorim; Moreira e Carraro (2011) é necessária para a formação 

superior, uma formação cidadã, competente técnica e cientificamente, destacando-se 

uma visão abrangente da realidade em que estes profissionais irão atuar, 

possibilitando a estes elementos necessários para a sua transformação.  

Conforme o exposto acima, este trabalho propõe apresentar a percepção de 

estudantes estagiários dos cursos da saúde de um Centro Universitário privado, 

localizado na Zona Sul de São Paulo, a fim de possibilitar uma maior reflexão quanto 

à visão sobre o trabalho humanizado. 

  

OBJETIVOS  

 

Objetivo Geral 

 

 Identificar a percepção dos estagiários da área da saúde quanto à relação ética 

entre o profissional e o paciente. 
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Objetivo Específico  

 

 Relacionar os aspectos éticos coma atuação profissional de saúde; -

Caracterizar o atendimento ético. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo realizado com 46 estagiários da área 

da saúde, com idades entre 18 e mais de 32 anos, de um Centro Universitário Privado 

da Zona Sul da cidade de São Paulo, como atividade avaliativa da disciplina de 

Religiosidade e Competência Profissional, do VIII semestre do curso de Nutrição. 

Como critérios de inclusão, os participantes deveriam ser alunos da área da 

saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) que 

participam/participaram de estágio obrigatório ou não e que tenham aceitado o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

O instrumento para coleta de dados consistiu em um questionário autoaplicável, 

contendo informações pessoais (sexo, idade e informações sobre curso e estágio) e 

seis questões elaboradas pelos pesquisadores, sendo cinco fechadas e uma aberta, 

que abordavam a percepção dos estagiários quanto à relação ética entre o profissional 

e o paciente. 

A coleta e análise dos dados foram realizados por meio do Google® 

Formulários, instrumento gratuito, de publicação, elaboração e análise de dados de 

questionários virtuais, no qual foram publicados o TCLE e Questionário. A aplicação 

da pesquisa ocorreu durante 7 dias, por meio da divulgação da pesquisa nas redes 

sociais dos pesquisadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

Foram entrevistados 46 estagiários dos cursos de saúde de um Centro 

Universitário Privado, localizado na Zona de Sul da cidade de São Paulo cuja 

caracterização é: 33 dos pesquisados são do sexo feminino (71,74%) e 13 do sexo 

masculino (28,26%). A maioria dos pesquisados apresentam idade entre 18 e 22 anos 

(47,83%), seguido por 23 a 27 anos (36,96%), mais de 32 anos (8,70%) e entre 27 e 

31 anos (6,52%). No tocante ao curso, o maior número de participantes da pesquisa 
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fora do curso de Nutrição correspondendo a 39,13% dos pesquisados, seguido pelos 

cursos de Enfermagem e Psicologia, respectivamente 19,57%, 15,22% enquanto os 

cursos de menor representação foram Fisioterapia e Educação Física ambos com 

13,04%. 

Perguntados sobre o tipo de estágio, a maioria dos participantes afirmaram 

estar realizando estágio (56,52%), sendo o estágio curricular obrigatório o que 

apresentou maior representatividade na pesquisa com 67,39%, seguido por aqueles 

que estão ou já realizaram ambos os estágios (obrigatório e não obrigatório), 

representando 28,26% dos pesquisados. 

Puggina e Silva (2009), afirmam que a ética da vida é tida como um dos maiores 

desafios a ser enfrentado por quem se preocupa “com a conduta humana diante de 

situações que envolvem o próprio homem, no plano de sua vida biológica, moral e 

social”. Na percepção dos estagiários, o respeito ao paciente foi considerado o critério 

que melhor caracteriza um atendimento ético (76,09%), seguido pelo atendimento 

prioritário segundo a classificação de risco (13,04%) e a qualificação profissional 

(10,87%). Tal resultado reforça a ideia de Campos e Boog (2006) de que o processo 

educativo com enfoque na transdisciplinaridade e complexidade mostram-se 

apropriadas no desenvolvimento de futuros profissionais da saúde humanizados, não 

devendo ser levado em consideração apenas os aspectos técnicos da formação, mas 

também a cultura, a qual agrega saberes do cotidiano dentre outros fatores.  

O trabalho em equipe foi apontado pelos estagiários como o fator de maior 

relevância, bem como um facilitador no processo de humanização no cuidado e 

assistência ao paciente (97,83%), enquanto a minoria acredita não existir essa relação 

(2,17%).  

Campos e Boog (2006), afirmam que os profissionais da área da saúde 

possuem os mesmos objetivos em relação ao cuidado aos pacientes, embora estes 

profissionais apresentem diferença no cuidado, sendo que o cuidado ao paciente 

implica na ação de profissionais da saúde das mais diversas áreas, requerendo o 

desenvolvimento do trabalho em conjunto com os mais diferentes profissionais das 

várias especialidades, onde estes deixam o estudo científico individualizado para o 

desenvolvimento de uma visão ampliada, para um novo ajuste de equipe, 

considerando o processo atual do trabalho em saúde como um trabalho com enfoque 

multiprofissional.  
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Quantos aos fatores relacionados ao atendimento humanizado ao paciente, a 

percepção da necessidade do paciente apresentou-se como fator de maior 

importância no atendimento humanizado (63,04%) conforme o ponto de vista de maior 

parte dos estagiários, seguido pelo acolhimento (23,91%) e a atenção (13,04%). 

Segundo Coelho e Jorge (2009), quando trabalhamos a humanização do 

atendimento, a primeira ação a ser realizada pela equipe de saúde, no instante em 

que o indivíduo é recebido como paciente deve ser o acolhimento, este representado 

como a relação estabelecida entre o usuário e o profissional que o atende, ainda 

segundo os pesquisadores, o acolhimento deve ocorrer de maneira que ocorra um 

diálogo entre profissional/paciente, onde o profissional possa ouvir e discutir com o 

paciente, no intuito de identificar e compreender melhor as suas necessidades, para 

então melhor solucioná-las. 

Questionados sobre a existência de equipe multiprofissional no local de estágio, 

71,74% dos pesquisados afirmam a existência da mesma, enquanto 28,24% afirmam 

a não existência. Quando questionados sobre o grau de importância da equipe 

multiprofissional 69,56% afirmam ser de muita importância, seguido por aqueles que 

não responderam 23,91% e pouca importância 6,52%.  

Paiva; Almeida Júnior e Damásio (2014), ao referir-se ao profissional de saúde 

atuante no processo dos cuidados paliativos, o profissional deve “voltar-se para o 

alívio da dor e do sofrimento, mesmo que em determinadas situações alguns 

procedimentos possam influir na duração da vida, seja em seu abreviamento ou 

prolongamento”.  

Segundo Silva et al. (2014), uma das principais características dos cuidados 

paliativos encontra-se em “ajudar as pessoas a morrerem com dignidade”, o que 

demanda por parte do profissional de saúde um maior cuidado holístico, sendo de 

fundamental importância a conscientização do indivíduo e familiares quanto ao seu 

estado de saúde/doença e perspectivas, garantindo a estes a atuação participativa e 

consciente na tomada de decisões, cabendo a equipe multiprofissional a 

responsabilidade de moderação da participação do doente e familiares na tomada de 

decisões, levando em consideração as vantagens e desvantagens do tratamento. 

Dentro deste contexto, quando questionados no que diz respeito à relação entre 

o exercício profissional e autonomia do paciente em relação à preservação da vida, a 

maioria dos entrevistados associam ao profissional “o dever de respeitar a decisão do 

paciente, no que diz respeito ao tratamento e cuidado” (41,3%), porém, parte dos 
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pesquisados associa ao profissional o “dever de zelar pela vida do paciente 

independente da vontade do mesmo, visando o seu bem-estar e recuperação da 

saúde” (39,13%), parte dos estagiários participaram com outras respostas (13,04%) e 

alguns não responderam (6,52%).  

Tal posição nos desperta a importância do senso crítico quanto ao processo de 

humanização dos serviços de saúde prestados, levando em consideração a 

humanização como um movimento do qual segundo Brasil (2010) “propõe a inclusão 

das pessoas de uma organização/serviço para que possam reconstruir de forma mais 

compartilhada e coletiva modos de gerir e de cuidar, considerando princípios e 

diretrizes, que são pressupostos éticos, clínicos e políticos”. 

Suguyama; Buzzo e Oliveira (2016), realizaram uma pesquisa descritivo-

exploratória com dez profissionais de um Hospital Psiquiátrico, com o objetivo de 

compreender a vivencia da equipe multiprofissional na atenção ao paciente 

esquizofrênico, onde foi constatado que o trabalho em equipe é fortalecido com o 

estabelecimento de laços e relações entre profissionais, em prol da estabilização ou 

melhora da qualidade de vida dos pacientes. Os mesmos ressaltam também a 

importância da abordagem holística e humanização no processo do cuidado aos 

pacientes. 

Quando questionados sobre o critério de maior relevância na relação 

profissional de saúde/paciente, o trabalho em equipe multiprofissional (36, 96%) foi 

considerado na percepção dos estagiários como de maior importância, seguido pelo 

atendimento humanizado (26,09%), sigilo profissional (19,57%) e o atendimento 

igualitário e universal (17,39%), destacando assim a importância do trabalho em 

equipe de maneira humanizada, mediante a garantia da prestação dos cuidados 

individualizados de maneira holística, corroborando com Suguyama, Buzzo e Oliveira 

(2016).  

Segundo Ferreira; Varga e Silva (2009), os profissionais da saúde precisam 

“integrar as dimensões biopsicossociais para o cuidado dos indivíduos, famílias e 

comunidades com os novos modos de agir e interagir com a prática”, procurando 

assim responder as diferentes necessidades de saúde das pessoas no tocante as 

diferentes dimensões, sendo, portanto, o trabalho multiprofissional, um importante 

instrumento dentro dessa abordagem integral e resolutiva. 
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CONCLUSÃO 

 

Conclui-se, portanto, que a humanização no serviço de saúde, é de 

fundamental importância no desenvolvimento das práticas de assistência e relação 

profissional/paciente, sendo este um assunto essencial a ser abordado e discutido no 

âmbito da formação profissional, especialmente no período de estágio, onde o 

graduando sai da zona teórica do conhecimento, para a atuação na prática, através 

da utilização dos conhecimentos prévios e da vivencia obtida nos locais de estágio 

objetivando a recuperação e/ou manutenção do estado de saúde do paciente, sob a 

supervisão e orientação de um profissional que para tal, deve possuir uma visão 

humanizada do cuidar.   

 

Palavras-Chave: Humanização; Equipes de Saúde; Assistência Integral à Saúde; 
Serviços de Saúde. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Souza (2010), é incontestável que nos últimos anos tem ocorrido uma 

rápida transição nutricional. Antigamente o maior problema a se enfrentar era a 

desnutrição assim ocorrendo maior prevalência de mortes por doenças 

infectocontagiosas. Hoje houve um marcante aumento na prevalência da obesidade, 

sendo associada a uma alta incidência de doenças crônicas não transmissíveis, como 

diabetes e doenças cardiovasculares. 

Segundo o VIGITEL (2016), no conjunto das 27 cidades estudadas a frequência 

de excesso de peso foi de 53,8% sendo maior entre os homens (57,7%) do que entre 

as mulheres (50,5%).  

Ao mesmo tempo que houve um aumento na obesidade também houve um 

aumento no nível de atividade física. Certamente a mídia teve uma influência sobre 

isso, considerando que segundo o VIGITEL (2016) a frequência de adultos que 

despedem três horas ou mais por dia do seu tempo livre assistindo televisão ou 

usando computador, tablete ou celular foi de 61,7%.  

Devido ao tempo dispendido no uso de entretenimento digital pela maior parte 

da população, à sociedade passou a estabelecer padrões corporais. Desta maneira 

as pessoas passaram a buscar atingir a qualquer custo o padrão proposto pela 

sociedade, assim fazendo dietas da moda e frequentando assiduamente academias. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conhecer a realidade e aprender a respeitar as diferenças; ampliar os 

conhecimentos estabelecendo uma relação entre a teoria e a prática como futuros 

profissionais da nutrição;  

 Avaliar a influência da mídia sobre os praticantes de atividade física em 

academia;  
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 Verificar se as informações disponibilizadas pela mídia interferem no estilo de 

vida dos praticantes de atividade física;  

 Analisar qual o motivo dos indivíduos praticarem atividade física na academia;  

 Verificar qual a mídia (televisão/internet) mais utilizada por praticantes de 

atividade física em academia;  

 Verificar se os praticantes de atividade física utilizam a mídia para obter 

informações sobre saúde e exercício. 

 

MÉTODOS 

 

Em um estudo transversal, contendo uma pesquisa quali-quantitativa, que 

como o próprio nome indica, representa a combinação das duas modalidades, 

qualitativa e quantitativa, a qualitativa segue o paradigma alternativo, a quantitativa 

obedece ao paradigma clássico (positivismo). No positivismo a lógica e a matemática 

seriam válidas por estabelecerem as regras da linguagem. O conhecimento empírico 

deve ser obtido a partir da observação e do raciocínio indutivo.  

O estudo quali-quantitativo, fora o utilizado em questão, contendo o uso de 

recursos e de técnicas estatísticas, não abdicando da interpretação dos fenômenos e 

da atribuição de significados aos dados. Fora realizada uma pesquisa em uma 

academia da zona sul do estado de São Paulo, tendo como participantes, 23 

indivíduos praticantes de atividade física, dentro dos quais 11 eram homens e 12 eram 

mulheres, oriundos da Zona Sul de São Paulo. Dentre os participantes 12 tinham entre 

16 e 29 anos e 11 tinham entre 30 e 54 anos. De acordo com a escolaridade, cerca 

de 52% dos indivíduos haviam concluído o ensino superior, 39% o ensino médio e 8% 

haviam concluído o ensino fundamental. O instrumento utilizado para entrevistar os 

indivíduos foi um questionário contendo 8 perguntas, sendo 1 aberta e 7 fechadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foi realizado um estudo que buscou conhecer o perfil dos praticantes de 

exercícios físicos em uma academia da Zona Sul de São Paulo, analisando suas 

respostas procurou-se entender se a mídia realmente tem certa influência em suas 

decisões e como ela exerce sua influência na hora da prática do exercício físico.  
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De acordo com a frequência semanal à academia, buscou-se analisar quantos 

dias por semana cada indivíduo frequenta a academia, 43,47% dos entrevistados 

frequentam de 1 a 4 vezes por semana, e 56,52% dos participantes afirmaram 

frequentar a academia entre 5 a 7 vezes por semana, ou seja, a maioria dos 

participantes afirma serem frequentadores assíduos da academia.  

Procurou-se  constatar não somente quantas vezes os indivíduos frequentavam 

a academia, mas também qual o real interesse deles em praticar atividade física. 

56,52% dos alunos mostraram se preocupar principalmente com a saúde e 43,47% 

preocupam-se principalmente com a parte estética. Isso mostra que de acordo com 

os indivíduos entrevistados o principal motivo de frequentarem a academia seria a 

saúde. 

A tomada de decisão sobre a prática de atividades físicas pode ser influenciada 

pelo modismo encontrado na sociedade e não por uma necessidade consciente de 

buscar um estilo de vida mais ativo e mais saudável, a fim de promover qualidade de 

vida. Entretanto, existe outra parte da população que por vários motivos, não adere a 

esse movimento de modismo, e por fim se apoiam a ideia de saúde pelo que os meios 

de comunicação apresentam, com um marketing diversificado para adquirir um corpo 

bonito e saudável. 

Conforme Tahara; Schwarts e Silva (2003) citado por Moreira (2015), os 

motivos que levam as pessoas a praticarem exercícios físicos em academias incidem 

em questões estéticas, qualidade de vida, resistência aeróbica, profissionais, 

aparelhos específicos, tempo e valores da mensalidade. Os autores também 

descrevem que a mídia, em geral, influência a sociedade como um todo, despertando 

novos valores, sentimentos e desejos. 

Com o desejo de melhorar o porte físico, a aparência e as curvas; homens e 

mulheres buscam no exercício físico uma forma de se livrar das “gorduras 

indesejadas, moleza e flacidez”, que são símbolos de preguiça, desleixo, ou seja, a 

falta de investimentos do indivíduo em si próprio (GOLDENBERG apud, 2002). 

Segundo Moreira (2015), é fundamental que os profissionais de Educação 

Física conheçam as causas que levam as pessoas a frequentarem uma academia, 

para que possam atender as necessidades de cada um. Para Nahas (2001), a busca 

pela sensação de saúde é talvez um dos pontos mais comuns expressados por 

aqueles que procuram uma determinada atividade física.  
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Esta busca por saúde tem sido ainda mais evidenciada a partir de dados 

alarmantes divulgando mortes precoces de indivíduos por consequência do 

sedentarismo, e doenças associadas ao baixo nível de atividade física e má 

alimentação conjugados. As pessoas que buscam a atividade física com este 

propósito fazem isso como meio de garantir e melhorar a saúde, evitando assim 

doenças.  

Os resultados quando se trata de qual a mídia mais utilizada (televisão ou 

internet), mostraram-se com prevalência de 82,6% na preferência da internet 

comparada a 17,39% da TV. Provavelmente a preferência dos indivíduos pela internet 

dá-se pela transição que temos sofrido nos últimos anos, aonde a internet vem 

ganhando vez e a televisão apesar de continuar muito utilizada vêm perdendo um 

pouco de espaço. 

Com o avanço da mídia alguns profissionais da saúde têm visto a crescente 

desvalorização da área no mercado, hoje se percebe que as pessoas preferem 

acessar a internet para obter informações relacionadas à saúde, alimentação e 

exercício. Hattoti (2016) reconhece que a mídia influencia a sociedade a buscar a sua 

definição de corpo perfeito, e as pessoas gastam uma quantidade expressiva de 

dinheiro em busca desse estereótipo. 

De acordo com os dados obtidos, para saber se os indivíduos utilizam qualquer 

tipo de mídia para obter informações de saúde e exercício, 91,3% destacaram que 

acompanham dicas de exercícios e de alimentação na internet e apenas 8,69% 

disseram não usarem a mídia como meio de informação sobre saúde e alimentação.  

Esses dados demonstram que a preocupação dos indivíduos está muito além de só 

frequentar a academia assiduamente, eles mostram interesse na forma física em 

tempo integral. 

Quanto a influência da mídia na hora das compras, 43,48% relataram não sofrer 

influência alguma da mídia na hora de realizar suas compras e 56,52% relataram 

sofrer certa influência da mídia. 

Já de acordo com a influência da mídia na hora de praticar atividade física, 

60,9% dos entrevistados não passaram a praticar atividade física com a influência do 

que eles assistem, e 39,1% passaram a exercitar-se por influência de alguma matéria 

vista na TV ou na internet. Assim percebemos que a minoria dos indivíduos sofreu 

influência da mídia na hora de decidir praticar atividade física regularmente.  
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No período de desenvolvimento que a população vivencia, a mídia exerce 

autoridade na cultura corporal daqueles que praticam atividade física. A indústria da 

mídia pressiona fortemente seus consumidores a uma necessidade de manutenção 

da forma corporal, a qualquer custo. A internet e televisão especialmente defendem 

os músculos torneados, que de acordo com esse pensamento, gera um impacto 

econômico e social gigantesco no convívio dos indivíduos (BETTI, 2004). 

De acordo com a percepção dos sujeitos sobre a instrução de um profissional 

de saúde para realizar atividade física, a pesquisa mostra que 35% dos entrevistados 

acreditam que a presença de um instrutor é essencial, pois com sua orientação o 

cuidado é melhor com a saúde; Outros 30% julgam que os profissionais dessa área 

possuem mais conhecimento, pois estudaram para isso; 22% consideram que é 

fundamental o acompanhamento de um profissional para obtenção de um melhor 

resultado; 13% deram outras respostas. 

Sabendo que os meios de comunicação constituem poderosa fonte de 

influência sobre a sociedade em diversos aspectos, incluindo a utilização dos recursos 

relacionados à alimentação, saúde e exercício, Mól (2006) afirma que, somos todos, 

constantemente, estimulados a lançar mão de artifícios que possam nos levar a 

condições de saúde e forma física perfeita, tais: prática de exercícios físicos, dietas e 

usos de cosméticos. A mídia comunica padrões de corpos apresentados como ideais 

a serem seguidos e ainda disponibiliza meios para alcançá-los. 

O corpo se tornou, na contemporaneidade, um fator de julgamento, ou seja, é 

por meio do corpo que os seres humanos são classificados e julgados. Como exemplo: 

pessoas obesas, magras ou sem curvas definidas fazem com que a sociedade as 

enxergue de forma diferenciada. Essas pessoas, em geral, são criticadas e, 

claramente excluídas do meio social. Entende-se, desse modo, que a estética impõe 

padrões à sociedade que levam as pessoas a buscar um corpo perfeito, saliente e 

com músculos definidos. Em outras palavras, a insatisfação com o próprio corpo é que 

leva à prática de musculação (MOREIRA, 2015). 

Hoje se acredita que os meios de comunicação têm um papel significativo no 

comportamento de consumo das pessoas e grande poder de influenciar e mudar 

hábitos. Fato que ocorre devido à mídia, principalmente a televisão, internet e revista 

trabalhar com os modismos, coisas e situações que façam com que as pessoas se 

identifiquem com aquilo e passem a desejar. Quanto mais a mídia oferece 

informações e conteúdos sobre determinados fatos, mais a sociedade vai aceitando e 
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assumindo como verdadeiro. Isto pode explicar a aparente urgência e necessidade de 

se diversificar o maior número de práticas corporais, pois o esporte tem maior valor 

comercial (CAMPOS, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

A mídia tem grande influência sobre as decisões da sociedade, está influência 

é muito forte na vida dos praticantes de atividade física, abordando temas sobre 

atividade física, saúde, estética e alimentação; contudo a mídia pode ser fonte de boas 

orientações, mas também pode influenciar as pessoas negativamente.  

Apesar dos meios de comunicação fornecer informações constantemente, é 

necessário que tanto os praticantes de atividade física, quanto os que desejam iniciar 

a prática de exercícios físicos, procurem a orientação de profissionais de saúde para 

auxiliar na alimentação adequada e na boa forma, a fim de promover bem-estar e 

qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Mídia; Atividade Física; Academia. 
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ABORTO E RESPEITO À VIDA 
 

Fabiano Fagundes Tomkio; Hingrid Rocha; Ramayana Lopes De 
Andrade; Larissa Da Costa Oliveira; Grasiele Cristine Macario; Eunice 

Barros Ferreira Bertoso. 
 

E-mail: gaga.cristina@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O tema do aborto é, dentre a totalidade das situações analisadas pela Bioética, 

aquele sobre o qual mais se tem escrito, debatido e realizado congressos científicos 

e discussões públicas. Isso não significa, no entanto, que tenham ocorrido avanços 

substanciais sobre a questão nestes últimos anos. A problemática do aborto é um 

exemplo da dificuldade de se estabelecer diálogos sociais frente a posições morais 

distintas quanto do obstáculo em se criar um discurso acadêmico independente sobre 

a questão (DINIZ; ALMEIDA, 1998). 

O aborto é definido pela Medicina como o nascimento de um feto com menos 

de 500 g ou antes de 20 semanas completadas de idade gestacional no momento da 

expulsão do útero, não possuindo nenhuma probabilidade de sobrevida. No Brasil, o 

ato de provocar um aborto é considerado crime (artigos 124, 125, 126 e 127 do Código 

Penal Brasileiro), exceto em duas circunstâncias: quando não há outro meio para 

salvar a vida da gestante ou é resultado de estupro (artigo 128) (VIEIRA, 2010). 

Falar da legalidade do aborto não é uma tarefa fácil, pois a questão do aborto 

não envolve apenas os artigos do Código Penal Brasileiro, válido desde 1940 sem 

revisões, envolve também questões individuais (MATOS, 2011). 

 

OBJETIVOS 

 

Ampliar os conhecimentos sobre os assuntos pertinentes à sociedade 

contemporânea estabelecendo relação entre teoria e a prática no âmbito da saúde. 

Analisar o conhecimento da população sobre o tema aborto. Comparar com outros 

estudos os resultados encontrados. 
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MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de uma abordagem quali-quantitaviva, tendo como 

público alvo pessoas com 14 anos ou mais. O instrumento utilizado foi um questionário 

online feito na plataforma Google Docs e divulgado nas redes sociais dos autores. O 

questionário possuía, entre perguntas abertas e fechadas, 10 questões e foram 

obtidas 58 respostas. 

Para que os participantes conseguissem visualizar as questões e respondê-las 

era necessário que concordassem com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

Como critério de exclusão o participante deveria ter acima de 14 anos e 

responder o questionário corretamente para ser validado.  

Para tabulação das respostas, a plataforma utilizada já apresentava os resultados 

tabulados das questões fechadas, e para as questões abertas, as respostas com 

linhas de pensamento e abordagens semelhantes foram somadas. 

Os resultados encontrados na pesquisa foram comparados com o artigo base 

aborto no Brasil: uma pesquisa domiciliar com técnica de urna, escrito por Débora 

Diniz e Marcelo Medeiros (2010).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre as 58 pessoas que responderam ao questionário, 42 pessoas (72,4%) 

eram do sexo feminino e 16 (27,6%) do sexo masculino. Houve prevalência de 65,5% 

de pessoas com idade entre 21 e 30 anos que responderam ao questionário, um 

resultado que também foi encontrado no estudo base, seguido por 15,52% com idade 

igual ou maior que 41 anos.  

De acordo com Borges e Schor (2005), no ano de 1996, 22,6% das jovens 

brasileiras já tinham vida sexual ativa antes dos quinze anos, dado que baseou a faixa 

etária a ser estudada neste artigo.  

Analisando o total de questionários respondidos, em sua grande maioria (44 

pessoas) cerca de 76% afirmaram ter concluído ou estar cursando o ensino superior. 

Isso se deve ao fato de que o mesmo foi compartilhado nas redes sociais dos autores 

que também se encontram nessa faixa etária e cursando o ensino superior. 
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Por se tratar de uma região com pessoas de diversas partes do Brasil, foram 

analisadas suas regiões de nascimento para definir se era um dado relevante para a 

prática do aborto. Em sua grande maioria 87,9% do total, afirmaram ter nascido no 

Sul/Sudeste, dado que se explica por ter sido um questionário aplicado nas redes 

sociais dos autores que moram nessa região, seguida por norte/nordeste 10,3% e 

1,7% dos entrevistados são da região centro-oeste brasileira. 

Solteiro(a) (60,3%) foi o estado civil predominante nesta pesquisa, levando em 

conta que a faixa etária predominante foi de jovens de 21 a 30 anos esse resultado já 

era previsto.  

A pesquisa demonstrou que 39,7% das pessoas que responderam são a favor 

da legalização do aborto em casos especiais, como: Estupro; Feto diagnosticado com 

algum tipo de distúrbio ou anomalia; Gravidez que apresente risco à saúde da 

gestante; Gestante menor de idade (abaixo de 18 anos); Mulher com até 12 semanas 

de gestação; Gestante solteira abandonada pelo parceiro ou que não tenha 

conhecimento sobre o pai do feto; Seguido da legalização do aborto (36%), onde 

mulher possui o direito sobre o seu corpo, e a escolha de seguir em frente com sua 

gestação cabe somente a ela. 

Dentre os resultados, apenas 1 pessoa (1,7%) afirmou ter realizado o aborto, 

apenas uma resposta afirmativa não era um resultado esperado, visto que foram 

obtidas 58 respostas, porém estima-se que houve medo de que a resposta fosse 

exposta aos que divulgaram a pesquisa, mesmo o termo de consentimento afirmando 

que este fato não aconteceria.  

A faixa etária de realização desse aborto foi de 19 a 24 anos, idade se 

assemelha ao estudo base, que teve em sua maioria a faixa etária de aborto 20 a 

24anos. Diniz e Medeiros (2010) também obtiveram resultados com a faixa etária dos 

20 aos 29 anos com o maior índice de realização do procedimento (24%), mostrando 

assim a suscetibilidade de mulheres entre essa idade praticarem o aborto. 

Apesar da porcentagem de pessoas que afirmaram ter feito aborto tenha sido 

pequena, um número expressivo (30%) afirmou conhecer alguém que já fez pelo 

menos um aborto por diversas razões, a resposta mais descrita pelos participantes foi 

a realização do método através da ingestão de medicamentos por se tratar de uma 

gravidez indesejada. Esse dado levanta uma preocupação sobre a facilidade da 

compra de medicamentos com capacidade abortiva pela população.  
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O medicamento mais citado para a prática foi o Cytotec, cujo princípio ativo é o 

misoprostol, não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A 

comercialização deste medicamento é proibida no Brasil desde 2005. A venda desse 

produto é considerada inflação sanitária gravíssima e crime hediondo, enquadrado no 

Código Penal, art. 273 (ANVISA, 2017). É um antiácido utilizado para o tratamento de 

úlceras gástricas, além de não ser um método com 100% de eficácia, podendo assim 

acarretar em uma má formação congênita para o feto (MOREIRA et al., 2001).  

A última pergunta do questionário tinha como objetivo saber se as pessoas que 

responderam tinham conhecimento do que realmente é aborto. Era uma questão 

aberta, onde o entrevistado poderia colocar sua opinião sem qualquer restrição. As 

respostas foram filtradas em quatro opções fechadas, para elaborar o gráfico, e uma 

opção de outros para as respostas que não se encaixavam em nenhuma das opções. 

A maioria dos entrevistados possui a visão de que o aborto é a interrupção da 

vida por meio de medicamentos ou métodos invasivos (51,7%), próxima ao defendido 

pelo Ministério da Saúde. “Do ponto de vista médico, aborto é a interrupção da 

gravidez até 20ª ou 22ª semana, ou quando o feto pese até 500 gramas ou, ainda, 

segundo alguns, quando o feto mede até 16,5 cm” (SENATUS, 2001). 

O ato de abortar de forma insegura pode ser considerado uma injustiça social. 

Índices de mortalidade decorrentes do aborto, na maioria das vezes, refletem 

mulheres solteiras ou separadas judicialmente. As desigualdades dos efeitos danosos 

da clandestinidade e da criminalização do aborto atingem principalmente a parte mais 

vulnerável da população, de mulheres pobres e negras, com baixa escolaridade; as 

mais jovens e aquelas com menor acesso à informação. Além disso, quando se trata 

da razão de mortalidade materna por aborto, em relação às mulheres negras, obtém-

se 11,28/100 mil nascidos vivos, ou seja, duas vezes mais do que em relação às 

mulheres brancas (MARTINS; MENDONÇA, 2005). 

Um dos fortes argumentos à descriminalização do aborto é exatamente a saúde 

da Mulher. Segundo se afirma, os abortos são correntes inclusive no SUS. Estimativas 

realizadas em 2005 indicam que as complicações decorrentes de aborto em que as 

mulheres foram internadas chegam a 1,5 milhão de abortos a cada ano (REVISTA 

CIÊNCIA HOJE, 2010). 

Cálculos do Ministério da Saúde, por sua vez, revelam que 3,7 milhões de 

mulheres entre 15 e 49 anos induziram aborto (7,2% do total de mulheres em idade 

reprodutiva). Estimativas de 2001 indicam que 10% das gestações acabam em aborto, 
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que se constitui na quarta causa de óbito materno no país, vitimando 9,4 de cada 100 

mil gestantes (REVISTA CIÊNCIA HOJE, 2010). 

Hoje em dia, verdadeiramente, aquilo que suscita a maior preocupação não são 

os aspectos secundários ou marginais, mas por assim dizer, o humanum como tal, ou 

seja, a verdade sobre o homem, a sua dignidade, a sua liberdade e o respeito devido 

às pessoas individualmente consideradas e os povos em geral. Sobretudo, está em 

jogo a coerência na proclamação e na defesa dos direitos fundamentais e, primeiro 

de entre todos, o direito à vida (MATOS, 2011). 

É de grande importância ter uma visão extremamente legalista para entender 

que as quantidades de abortos no Brasil aumentariam ou diminuiriam visto o que está 

exposto numa regra, ordem ou lei. 

Durante a consecução deste trabalho, analisou-se aspectos éticos, 

epidemiológicos, sociais e jurídicos do participante e as sequelas que uma decisão 

desta natureza poderia causar no desenvolver da sua vida. 

Os achados desse estudo revelaram que, no total 58 pessoas responderam 

nosso questionário online, aproximadamente 72,4% das mulheres (27,6% homens) 

nos diferentes grupos etários, com a maior ocorrência na idade de 21 a 30 anos 

(65,5%), ensino superior completo ou cursando (75,9%), sendo na região Sul/Sudeste 

com a maior prevalência (87,9%), solteiro (60,3%), e a maioria está a favor da 

legalização do aborto, mas pela pesquisa 98,3% não realizaram o ato.  

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se também que o abortamento para os participantes era definido 

como uma interrupção de uma vida. Foi verificado que a idade estimada era de 19 a 

24 anos. A maioria não conhece alguém que abortou e o motivo pelo qual realizou. 

Nesse contexto, ressalta-se a necessidade de maior envolvimento de 

profissionais das áreas da saúde e educação, a fim de promover a saúde sexual e 

oferecer assistência imediata às mulheres acometidas pelo abortamento, 

principalmente no grupo das adolescentes, no qual a prevenção da gravidez poderia 

evitar a ocorrência do abortamento e consequentemente uma melhor qualidade e 

valorização da vida. 

 

Palavras-Chave: Aborto; Respeito; Vida; Opinião. 
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ANALISE DE PERÓXIDOS EM ÓLEO DE LINHAÇA DOURADA 
SUBMETIDO A DISTINTAS TEMPERATURAS  

 
Carla Juliane Martins Rodrigues; Camila Mattos Rocha Olivieri. 

 
E-mail: carlajmrodrigues@outlook.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

Participante do reino vegetal a linhaça é a maior fonte de ácidos graxos 

essenciais ômega 3 (BABU et al., 2003), assim como o seu óleo prensado a frio. 

Evidenciando-se pelo rico conteúdo em Ácido Alfa Linolênico (ALA) que é percursor 

dos ácidos EPA e DHA (LEAF et al., 2003). Porém, altas doses do óleo de linhaça 

podem diminuir o nível de tocoferol necessário para a manutenção do estresse 

oxidativo, formando peróxidos lipídicos (YUAN, 1999). As consequências são 

diversas, como destruição parcial de ácidos graxos insaturados, ocorrendo a formação 

de produtos secundários, o malonaldeído é um deles, além compostos de Maillard que 

interferem na absorção de proteínas, os peróxidos irritam a mucosa intestinal, 

causando diarreia e reduzindo a absorção de alguns micronutrientes, como cálcio, 

vitamina B12, tocoferóis, vitamina A (KIRK, 1984; KANNER, 1994). 

 São necessários cuidados em relação ao armazenamento de óleos prensados 

a frio, por serem insaturados possuem facilidade de oxidação quando armazenados 

em contato com luz, temperatura, umidade o simples contato com oxigênio 

(REGITANO D’ARCE, 2010), e existem riscos toxicológicos crônicos ao ser humano 

quanto ao consumo de alimentos que contém produtos de oxidação lipídica (KUBOW, 

1992).  

 

OBJETIVOS 

 

 Analisar a oxidação do óleo de linhaça; 

 Verificar com análise de peróxidos, a oxidação do óleo de linhaça em distintas 

temperaturas; 

 Identificar a melhor temperatura de armazenamento; 

 Correlacionar o uso doméstico do óleo da linhaça com a provável oxidação por 

simulação; 
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 Comparar a oxidação por temperaturas mais elevadas a temperaturas 

ambientes das regiões brasileiras. 

 

MÉTODOS 

 

Foi determinada a concentração de peróxidos de acordo com Shanta e Decker 

(AOAC, 1994), com modificações. Foram adquiridas 4 garrafas de 250 mL de óleo de 

linhaça dourada prensados a frio, da mesma marca comercial, no comércio local da 

cidade de São Paulo. A primeira foi congelada ainda lacrada para controle, a segunda 

foi submetida a temperatura de 35°C em estufa, a terceira em temperatura de 23°C, 

simulando a temperatura ambiente de São Paulo, segundo INMET (Instituto Nacional 

de Meteorologia), e a quarta, armazenada em refrigerador à  temperatura de 4°C. 

Diariamente, durante 5 dias da semana, foi simulado o uso dos óleos nas  diferentes 

temperaturas, abrindo e fechando  frascos para estes terem contato com o oxigênio. 

As amostras foram mantidas em tais temperaturas durante 30 dias no 

Laboratório de Bioquímica do Centro Universitário Adventista de São Paulo. 

Procedimento de analise oxidativa foi realizado no Laboratório de Desenvolvimento 

de Alimentos Funcionais da FCF-USP. Para comparar diferença entre as amostras, 

foi empregado o teste paramétrico de Análise de Variância (ANOVA), seguido do teste 

de comparações múltiplas de Tukey, quando detectada diferença entre as amostras. 

O pacote estatístico utilizado foi o Statistical Package for Social Sciente 20.0 (SPSS-

IBM). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Observou-se nas médias de cada amostra do óleo diferenças significantes 

(p<0,05), para os seguintes resultados de índice de peróxidos para as temperaturas 

de 4°C 0,37d mEq de O2, 23°C 0,68b mEq de O2, e 35°C 0,73a mEq de O2.  A 

amostra controle também apresentou 0,43c mEq de O2 para 250ml, sendo 

determinado pelos valores obtidos por espectrofotômetro e pelas seguintes fórmulas 

para concentração de CHP 0,0172xmédia-branco+0,0003; mg de CHP por eppendorff 

1800x0,0247/200; para mg de CHP por 250 ml de óleo 250xmg de CHP por 

eppendorff/0,3; para mmol de CHP por 250ml de óleo 1xmg de CHP por 250ml de 

óleo/152,19 para mEq de O2 2x mmol de CHP por 250ml de óleo.  
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As amostras submetidas a temperaturas mais elevadas mostraram maior índice 

de peróxidos resultantes da oxidação, evidenciando que quando o óleo de linhaça é 

exposto à mais elevada temperatura, mais suscetível o óleo estará oxidação. 

Verificou-se presença de peróxidos na amostra controle que foi congelada desde o 

início de experimento sem passar pela simulação de uso, por serem óleos muito 

sensíveis devido à instauração, o processo oxidativo pode se iniciar ainda na indústria. 

Na amostra mantida a 4°C, o mEq de O2, ficou abaixo comparado a amostra controle, 

a temperatura mais baixa apresenta estabilidade lipídica. Os óleos submetidos à 

temperatura ambiente de São Paulo e a 35°C, diferiram estaticamente, apesar dos 

níveis estarem próximos.  

Em um estudo para verificar a estabilidade oxidativa dos óleos de linhaça 

marrom e dourada armazenados por 12 meses sob refrigeração e temperatura 

ambiente, foram identificados resultados semelhantes com os da linhaça dourada, 

mantendo mais a estabilidade oxidativa quando a amostra em vidro âmbar foi 

submetida à temperatura de refrigeração permanecendo estável durante 90 dias, 

apresentando 1,22 mEq de O2/Kg (BARROSO, 2014). 

Em outro estudo envolvendo linhaça foi analisado amostras que não foram 

submetidas à nenhuma temperatura, todavia apresentavam índice de peróxidos acima 

do recomendado segundo a Resolução RDC n°270, de 22/09/2005, da ANVISA, que 

para óleos prensados a frio e não refinados, o índice de peroxido não deve ser superior 

a 15mEq/Kg de óleo. Duas amostras do óleo de linhaça estavam acima do limite 

estabelecido com valores de 16,67 mEq de O2/Kg e 23,61 mEq de O2/Kg, indicando 

que a produção de peróxidos pode ser desencadeada desde o processamento da 

prensagem a frio quanto a forma de armazenagem (SILVA, 2015).  

A presente analise realizou a quantificação de peróxidos por 250ml de óleo 

quantidade presente na amostra adquirida, quando realizada por Kg de óleo como os 

outros estudos citados, foram encontrados estes valores: para 4°C 1,48 mEq de 

O2/Kg; 23°C 2,72 mEq de O2/Kg; 35°C 2,91 mEq de O2/Kg e a amostra controle 

apresentou 1,72 mEq de O2/Kg. É necessária uma avaliação de p-anisidina e totox, 

para ser indicado o estado real da oxidação, pois baixos índices de peróxidos podem 

indicar que a oxidação está na sua fase inicial ou final, com uma possível produção 

de produtos secundários (KAMAL-ELDIN; YANISHLIEVA, 2005). Os peróxidos são 

indicadores de oxidação lipídica, quando se tem presença dos mesmos, deve-se 

realizar analise de outros produtos derivados da oxidação lipídica. Apesar da linhaça 
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ser fonte vegetal dos ácidos graxos EPA e DHA que possuem atividades importantes 

para o metabolismo com efeitos principalmente sobre as doenças cardiovasculares, 

deve-se ter cautela nas formas de consumo, no caso do óleo, observar a embalagem 

e o local de armazenamento. Quando ocorre oxidação lipídica, uma das 

características é a rancificação, sendo notadas alterações na viscosidade e cor.  

Outro estudo para analisar a estabilidade oxidativa do óleo de linhaça por 

método de Rancimat que submete o óleo a condutividade elétrica versus tempo 

determinado que 3,0 g de óleo levado a uma taxa de fluxo constante (10 L h-1) a uma 

temperatura constante (110°C). Pelo período de indução os resultados mostraram que 

o óleo de linhaça é mais suscetível a oxidação, chegando a um PI de 1,95 h, isto 

ocorre devido à linhaça ter um perfil de ácidos graxos poli-insaturados.  

Observou-se no presente estudo o aumento da oxidação lipídica conforme as 

temperaturas se elevam. Os fatores da oxidação estão ligados à temperatura, luz, e 

contato com oxigênio, conforme as amostras foram expostas a tais características do 

processo lipídico tanto na forma de armazenamento quanto a simulação de uso, 

colocando-as em contato diário com o oxigênio.  

Nas amostras de temperatura ambiente e estufa percebe-se um teor de 

peróxidos maior, pois estavam em 23°C e 35°C, comparado às amostras a 4°C os 

níveis de peróxidos se mantiveram como já presentes na amostra antes do processo 

de simulação do experimento o igualando a amostra controle. Com resultados de um 

estudo envolvendo analise de peróxidos no óleo da casca da linhaça, com objetivo de 

analisar o efeito do aquecimento na qualidade e estabilidade do óleo da casca de 

linhaça, ao comparar o nível de oxidação da amostra submetida à temperatura de 

110°C por 12 horas de 5,2 mEq de O2/Kg de óleo a amostra controle 1,85 mEq de 

O2/Kg de óleo, tendo valor de estabilidade de óleo por 1,0 hora, mostrando uma 

instabilidade a degradação lipídica (HERCHI et al., 2016).  

Ao se observar a presente análise quanto a sua oxidação crescente, estes 

resultados foram obtidos por 30 dias, obtendo-se valores maiores de peróxidos e seus 

produtos secundários caso o óleo de linhaça fosse submetido a temperaturas mais 

elevadas por um período longo de tempo. Uma análise realizada com 5 amostras de 

óleo de linhaça prensados à frio, que após a obtenção foram mantidos em garrafas 

castanho escuro de vidro sob temperatura de refrigeração. A estabilidade oxidativa foi 

determinada pelo aparelho Rancimat variando de temperatura e tempo de indução 
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das amostras, tendo baixos valores de peróxidos e valores maiores do indicador totox 

(SYMONIUK et al., 2016).  

Relacionando os dados da instabilidade do óleo de linhaça sob temperaturas 

mais elevadas com estados de temperatura média anual segundo a INMET 

(INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA, 2016), analisando os dados dos 

estados de Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Tocantins com temperaturas médias que variam de >26°C a <30°C, a população está 

mais suscetível ao consumo de óleos prensados a frio oxidados caso armazenem os 

frascos em temperatura ambiente, é análogo com os resultados deste estudo que a 

temperatura ambiente utilizada foi de 23°C, tendo em 30 dias peróxidos por mEq de 

O2 de 0,68/250ml (garrafa) e mEq O2 2,72/Kg de óleo. Já os estados de Alagoas, 

Bahia, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco e Rondônia, apresentam temperaturas 

médias anuais entre 24°C a 26°C, os estados de Distrito Federal, Goiás, Espirito 

Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo apresentam 

temperaturas médias anuais variantes de 20°C a 22°C, sendo que Bahia e Minas 

Gerais têm grau variante de 18°C e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do sul 

variaram nas temperaturas médias de 12°C a 18°C.  

Pelos resultados das oxidações por temperaturas mais elevadas, o óleo de 

linhaça mantém sua estabilidade em temperaturas mais baixas, observando os 

resultados da amostra do refrigerador, para manter a qualidade do óleo é essencial 

seu armazenamento adequado. 

 

CONCLUSÃO 

 

O óleo de linhaça dourada prensado a frio apresenta maior capacidade a 

oxidação lipídica. Portanto é de suma importância a forma de armazenagem do óleo, 

com relação à luz, umidade, exposição o oxigênio e variações de temperatura, porém 

com o consumo, é inevitável que o óleo não sofra oxidação, uma vez que são 

submetidos a tais fatores que colaboram com a degradação de lipídios principalmente 

insaturados, todavia é possível retardar estes efeitos oxidativos armazenando o óleo 

de linhaça em baixa temperatura, como a de refrigeração (4°C), que mantém a 

estabilidade do óleo, conservando seus benefícios à saúde. 

 

Palavras-Chave: Linhaça; Óleo; Peróxido; Oxidação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O consumo abusivo de bebidas alcoólicas está crescendo entre jovens e 

adultos, e os efeitos da dependência estão aparecendo cada vez mais cedo no ciclo 

vida, agravando a saúde, diminuindo a sobrevida e impactando toda estrutura familiar 

(MOMBELLI; MARCON; COSTA, 2010).  

O consumo de álcool é frequentemente nomeado como um grave problema de 

saúde pública, podendo interferir simultaneamente na vida pessoal, familiar, escolar, 

ocupacional e social do consumidor (OLIVEIRA, 2009). 

As experiências familiares com as drogas evidenciaram as substâncias lícitas 

e as ilícitas como as responsáveis pelos problemas e dificuldades enfrentados pelas 

famílias. Notou-se grande preocupação dos pais em relação ao envolvimento de seus 

filhos com parentes ou amigos envolvidos com drogas (BRUSAMARELLO et al., 

2008). 

O alcoolismo compromete várias esferas da vida do sujeito, tanto a biológica 

como a social, econômica, profissional e familiar, cujo tratamento requer a inserção 

em processos profiláticos e terapêuticos de grande amplitude. Os familiares de 

alcoolistas sofrem com as consequências do uso crônico de álcool por um dos sujeitos 

do grupo familiar, pelo fato de, por vezes, terem dificuldade em entender o alcoolista, 

as razões do consumo dessa substância e a sua conduta (KOCH et al., 2011). 

 

OBJETIVOS 

 

Informar sobre a prevalência do consumo de álcool entre as famílias da região 

sul da cidade de São Paulo e identificar o posicionamento das famílias sobre este 

consumo, analisando a influência da religião dentro deste contexto.  
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MÉTODOS 

 

Trata- se de um estudo com abordagem quali-quantitativo, que foi realizado 

com 27 sujeitos, oriundos da zona sul de São Paulo, o público estudado foram adultos 

pais e mães de família. O instrumento utilizado foi um questionário com dez (10) 

questões, sendo uma (01) questão aberta, o questionário foi entregue somente para 

aqueles que concordaram com a pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Foram excluídos os indivíduos que não preencheram os 

questionários adequadamente ou deixaram questões sem responder. As tabulações 

dos dados foram feitas através do programa Excel da Microsoft©, 2016 com 

elaboração de gráficos e tabelas através do programa Office Word de 2016 também 

da Microsoft©.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Questão número 1 

Idade dos participantes, mostra a porcentagem de 18 a 25 anos (18%), 26 a 35 

anos (26%), 36 a 50 anos (19%) e 51 a 85 anos (37%).  

 

Questão número 2 

Nível de escolaridade dos participantes ficou com fundamental incompleto 

(4%), fundamental completo (15%), médio incompleto (11%), médio completo (15%), 

superior incompleto (15%), superior completo (38%) e a categoria outro (3%).  

 

Questão número 3 

Frequência do consumo de álcool nas famílias, mostra a porcentagem de 

consumo de, não consome (70%), consome de uma duas vezes na semana (30%), 

consome de três a cinco vezes na semana e todos os dias da semana (0%).   

 

Questão número 4 

É sequência do número 3, sobre a quanto tempo eles consomem bebidas 

alcoólicas, ficou não bebo (68%), de 1 a 3 anos (4%), 5 a 10 anos (14%) e Mais de 10 

anos (14%). 
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Questão número 5 

Sobre o consomo de álcool entre os membros da família a porcentagem foi, 

nenhum membro consome (30%), de 1 a 2 membros que consome (30%), de 3 a 5 

membros (27%) consomem e todos consomem (13%).   

 

Questão número 6 

Qual religião os indivíduos do estudo professam, ficou distribuído dessa 

maneira, não professa nenhuma religião (19%), católico (26%), evangélico (33%) e 

outra religião (22%). 

 

Questão número 7 

A opinião do grupo em estudo sobre o que motiva ao consumo do álcool, 

mostrou uma porcentagem de Problemas financeiros (16%), problemas no 

relacionamento (12%), problemas no trabalho (7%), problemas familiares (9%), outros 

problemas (56%).  

 

Questão número 8  

Já a opinião sobre os malefícios do consumo do álcool foi de depressão (13%), 

cirrose hepática (61%), desidratação (10%), diabetes (10%), outras doenças (13%).  

 

Questão número 9 

O que recomendaria para alguém da família que deseja parar de beber ficou 

de indicar para reuniões de alcoólicos anônimos (34%), terapia (26%), frequentar uma 

igreja (28%), tomar medicamentos (3%), outras recomendações (9%).  

 

Questão número 10 

A interferência da religião no consumo do álcool foi definida pelo grupo assim, 

sim tem interferência (4%), sim Deus transforma (7%), sim porque a religião traz 

práticas saudáveis, hábitos, regras e disciplinas (52%), sim com a ajuda dos amigos 

(4%), não tem interferência (33%). 

O grupo de indivíduos desse estudo teve uma prevalência de idade entre 51 a 

85 anos (37%) seguido de 26 a 35 anos (26%), com um nível de escolaridade 

equilibrado entre o médio incompleto (11%) até o superior incompleto (15%), com a 

prevalecia do superior completo (38%). Trazendo uma correlação direta e positiva nos 
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índices de porcentagens entre o nível de escolaridade e o baixo consumo de bebidas 

alcoólicas, que foi de 70% que não ingerem nenhum tipo de álcool. 

De acordo com Souza et al. (2015) a população idosa tem frequência notável 

de consumo de álcool, o qual está associado com determinantes demográficos e 

comportamentais, observou que 27% dos idosos entrevistados consumiam cerveja, 

21% bebidas destiladas e 35% bebiam com frequência. Em relação a escolaridade 

dos indivíduos, estudos mostram a relação entre consumo de álcool e escolaridade. 

Evidências mostram maior prevalência de abusadores de álcool entre indivíduos 

analfabetos e entre aqueles com o primeiro grau completo (CIBEIRA et al., 2013). 

Houve associação estatisticamente significante entre consumo abusivo de 

álcool e sexo masculino, cor não branca e presença de doença crônica. Houve 

tendência linear de aumento da prevalência do alcoolismo conforme diminuição da 

escolaridade e da classe social, e conforme o aumento do consumo de cigarros. É 

indicado também que homens, de pele negra ou parda, com pior nível 

socioeconômico, fumantes e que apresentam doença crônica constituíram o grupo 

com maior consumo abusivo de álcool e, portanto, mais suscetível à morbidade e 

mortalidade (MARTIN et al., 2012). Foi observado que o hábito de beber geralmente 

se inicia no seio familiar e é na própria família onde deve estar o ponto forte para o 

tratamento, seja ele qual for o escolhido. O apoio familiar é a parte mais difícil e a mais 

necessária (SILVA; LUZ, 2015).  

O presente estudo mostrou que 30% das famílias consomem bebida alcoólica 

de uma a duas vezes na semana, mostrando uma semelhança entre esse e o nosso 

estudo, e que a maioria dos indivíduos estudados (34%) indicariam para seus 

familiares irem buscar ajuda e tratamento nas reuniões dos alcoólatras anônimos.  

A ingestão de maneira abusiva do álcool está relacionada a causar diversas 

patologias e transtornos como os mentais em geral, cirrose hepática, pancreatite, 

câncer, além de estar associado à ocorrência de acidentes de trânsito e homicídios 

(FIZOLA, 2009). Foi observado que a opinião dos indivíduos desse estudo sobre o os 

malefícios do consumo de álcool foram de 61% cirrose hepática e 13% depressão, 

mostrando a relação entre a realidade e a opinião do grupo estudado. Outras 

consequências negativas referidas na literatura que estão ligadas diretamente com o 

consumo do álcool são: problemas de memória, diminuição de certas capacidades 

cognitivas, dificuldades de concentração, problemas de fígado, problemas 

cardiovasculares ou vários sintomas fisiológicos ligados à ressaca e à fase de 
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abstinência que aparecem após longos períodos de consumo intenso (FONSECA; 

CASTRO, 2010).  

Martins (2013) afirma que o uso de bebidas alcoólicas é tão antigo quanto a 

própria humanidade. Beber moderada e esporadicamente faz parte dos hábitos de 

diversas sociedades. Determinar o limite entre o beber social, o uso abusivo ou nocivo 

de álcool e o alcoolismo. Este estudo mostrou uma prevalência significante no 

consumo prologado do álcool, onde foi encontrado que 14% dos indivíduos consomem 

a mais de 10 anos bebida alcoólica. Em pesquisa de base populacional realizada com 

5.040 indivíduos de 16 a 65 anos, concluiu-se que o papel da formação religiosa na 

vida do indivíduo pode significar um fator protetor ao uso regular do álcool, destacando 

que o consumo dessa substância está relacionado a danos secundários entre a 

população, com ênfase na prática sexual não segura e nos casos de abuso sexual 

infantil (BASTOS et al., 2008). 

A religiosidade e espiritualidade vem sendo apontada como importante fator de 

proteção para a saúde. Nesse sentido, um grande número de estudos tem examinado 

a possível relação entre, religiosidade e saúde mental e a maioria deles aponta para 

uma relação positiva entre elas (SILVA et al., 2010). Corroborando com a opinião dos 

indivíduos estudados onde a maioria denominou-se possuir ter uma religião, 

evangélico (33%) ou católico (26%) e o estudo mostrou que 70% não ingeri nenhum 

tipo de álcool, além de como é mostrado na tabela 1, sobre a opinião do grupo entre 

o consumo do álcool e a religião, foi de que existe uma interferência positiva entre o 

consumir ou não, com 67% que opinava o auxílio da religião no combate ao abuso do 

álcool. A religião pode promover a abstinência e proporcionar a participação do 

indivíduo em novos grupos de amizades, além de outras situações provenientes 

dessas novas relações, ressaltando-se as diferenças entre uma e outra religião 

(SANCHEZ; NAPPO, 2008). 

O círculo de amizade formado no âmbito religioso com participação em grupos 

de jovens, estudos bíblicos e cultos dominicais, auxiliam na manutenção de 

comportamentos abstêmios em relação ao álcool, que recebem maior incentivo 

quando acompanhados de práticas esportivas, as vezes mantidas pela própria 

organização religiosa a que pertencem (ADAMCZYK, 2012). 

O estudo da CISA (Centro Informações sobre a Saúde e o Álcool) mostrou que 

universitários que praticam a religião tendem a participar mais de atividades 

normativas, já os não praticantes apresentaram comportamentos menos normativos 
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e que podem trazer riscos. E é esclarecido que possivelmente a religiosidade tem 

influência nos valores e comportamentos saudáveis dos indivíduos, protegendo-os de 

comportamentos que possam comprometer a saúde, incluindo o consumo de álcool e 

melhorar a qualidade de vida (GOMES et al., 2013).  

Tem estudos que comprovam o impacto que as crenças religiosas possam ter 

sobre a saúde física e mental de uma pessoa ou uma comunidade (PORTO; REIS, 

2013). 

A religião desenvolve, na vida do ser humano, a relação com o divino. 

Independentemente das culturas, dos credos dos ritos religiosos, o homem 

desenvolve sua espiritualidade e procura respostas para suas inquietações 

existenciais (MORAIS, 2015).  

A religiosidade tem se destacado como formas de fuga utilizadas pela 

população para expressar e elaborar a integração das dimensões racional, emocional, 

sensitiva e intuitiva, através de promessas e orações que servem como fonte de 

esperança na sobrevivência do doente e como forma de suportar a situação (VÉRAS; 

VIERIRA; MOARIS, 2010). 

Este trabalho apresentou algumas limitações quanto ao número amostral 

reduzido. Mesmo assinando o TCLE, muitos indivíduos não preencheram o 

questionário adequadamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a percepção do consumo e o próprio consumo de bebidas 

alcoólicas é prevalente entre as famílias, sofrendo várias influências, a inserção da 

religiosidade e dos aspectos espirituais para a prevenção e tratamento desse 

problema é positivo. Sendo necessário enfatizar que novos estudos são necessários 

para identificar e esclarecer os mecanismos pelos quais a religiosidade exerce essa 

influência protetora. 

 

Palavras-Chave: Família; Alcoolismo; Religião. 
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ATENÇÃO ÀS QUESTÕES DE SEXUALIDADE NA ÁREA DA SAÚDE 
 

Clicia Graviel; Cristiane Hibino; Daniel Coni da Silva; Elena Takami; 
Suellen Teodoro Santos; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 

 
E-mail: clih.clicia@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Identidade de gênero e sexualidade são formadas por aspectos sociais e 

culturais e estão conectadas ao desejo, à história, à experiência individual e aos 

marcadores de cada sociedade. 

Quando o assunto é sexualidade, adentramos num universo de 

questionamentos ainda não desvendado, talvez pela singularidade de cada ser. 

(MAMPRIN; NÓBREGA, 2009). Para compreender este universo, alguns 

esclarecimentos precisam ser feitos, começando pelo termo “diversidade sexual” que 

se refere as diferentes possibilidades de expressão da sexualidade durante a 

existência humana.  

 

Conceitos relevantes:  

 

1. Sexo biológico: Características fenotípicas (órgãos reprodutores), fisiológicas 

(hormônios sexuais) e genotípicas (genes masculinos e femininos) (JESUS et al., 

2008). 

 

2. Identidade de gênero: Experiência individual do gênero de cada indivíduo, que 

pode ou não corresponder ao sexo biológico, inclui o senso pessoal do corpo, pode 

envolver modificação corporal ou comportamental (BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2010). 

 

3. Orientação sexual: Interesse afetivo ou sexual por indivíduos do sexo oposto 

(heterossexual), do mesmo sexo (homossexual) ou de ambos os sexos (bissexual) 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE 2010). 

As classificações citadas anteriormente são comuns e, ao mesmo tempo, 

incompreendidas na sociedade contemporânea, logo, nota-se preconceito até mesmo 
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no âmbito da saúde. Devido a isso fez-se necessário um estudo sobre o perfil desses 

indivíduos. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Ampliar conhecimentos sobre assuntos pertinentes a sociedade 

contemporânea estabelecendo relação entre a teoria e a prática no âmbito da saúde. 

 

Objetivo Específico 

 

 Conhecer e analisar o posicionamento de indivíduos perante questões sobre 

sexualidade e sua relação com as ações desenvolvidas na área da saúde. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, tendo como público 

alvo pessoas maiores de 18 anos. 

O instrumento utilizado foi um questionário online feito na plataforma Google 

Docs e divulgado nas redes sociais dos autores. O questionário possuía, entre 

perguntas abertas e fechadas, 15 questões e foram obtidas 103 respostas. 

Para que os participantes conseguissem visualizar as questões e respondê-las 

era necessário que concordassem com Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Para a divulgação do questionário utilizou-se as redes sociais dos autores 

(WhatsApp e Facebook) e a ajuda de uma página pública do Facebook chamada “Meu 

mundo LGBT” que compartilhou o questionário a pedido de um dos autores da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O perfil do público estudado é formado majoritariamente por indivíduos do sexo 

masculino (62%) denominados gays (54%). A maioria dos entrevistados apresentou 
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um relevante nível de instrução, ensino médio completo (31%), ensino superior 

incompleto (27%) e cursando (24%).  

A idade com que os entrevistados se assumiram para os amigos prevaleceu a 

faixa etária dos 17 a 19 anos (32%) e 14 a 16 anos (29%), sendo este o período da 

vida em que o indivíduo desenvolve suas características sexuais. Em relação à idade 

com que os indivíduos se assumiram para a família, a faixa etária predominante é a 

dos 17 a 19 anos (30%), com destaque para a quantidade de respostas na categoria 

“ainda não me assumi” (17%). 

Quando questionados sobre a razão pela qual ainda não se assumiram, 

diversos motivos foram relatados, dentre eles: medo da reação dos familiares, 

intolerância/preconceito, falta de oportunidade, falta de necessidade ou indecisão.  

 Depoimento 4: "Tenho um meio irmão gay e a relação com meu pai é 

complicada e não quero deixar minha mãe sofrer guardando esse segredo." 

 Depoimento 74: "Só não conversei abertamente com meu pai." 

 Depoimento 90: "Não tenho apoio da minha família, apenas dos meus amigos." 

 A maioria dos entrevistados (60%) disseram não sofrer preconceito em locais que 

costumam frequentar, como ambiente de trabalho, escola, faculdade, hospital, etc. No 

entanto, 30% relataram essa experiência na escola e/ou no ambiente de trabalho e 

10% vivenciaram episódios de intolerância em diversos locais (rua, time de futebol, 

banheiro e outros locais públicos), conforme relatos a seguir: 

 Depoimento 17: "Na escola, os meninos querem que todos se comportem como 

eles. Sim, já fui xingada e perseguida na rua por estar de mãos dadas com uma moça." 

 Depoimento 3: "Sim, no trabalho ouvi que eu era bonita para estar com uma 

outra mulher, e quando eu quisesse construir minha família não seria possível com 

uma pessoa do mesmo sexo." 

 Depoimento 56: "Sim, meu ex técnico de futebol, me expulso do time por causa 

da minha opção sexual." 

 Depoimento 56: "O preconceito está em todos os lugares, mas dificilmente me 

deixo abalar por conta de olhares etc... sempre marco presença nos lugares e de 

cabeça erguida rãs, graças a Deus não me recordo de nenhum episódio desse tipo. 

Mas, as vezes fico sem graça em banheiros públicos, algumas mulheres me olham 

como se eu fosse um risco para elas". 
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 Depoimento 101: "Já sim! Dentro de minha própria casa, meu pai me bateu por 

eu ser gay, não tentei suicídio, só porque alguns amigos meus me ajudaram, 

conversaram comigo, o conselho tutelar e meu diretor de turma da escola todos me 

ajudaram! Meus pais não me aceitam por isso sofro muito em casa (eles são 

evangélicos). Também na escola quando eu estava andando pelos corredores no 

intervalo e um grupo de garotos diziam bem baixinho e rindo 'olha aquele viado'. 

Escola, trabalho. Hospital (doação de sangue)". 

Em relação à área da saúde, 57% dos entrevistados disseram sentir-se à 

vontade ao procurar algum serviço neste setor, em contrapartida, 43% dos 

entrevistados disseram não se sentir à vontade. 

No que se refere a dificuldade de estabelecer um diálogo com os profissionais, 

59% relataram não possuir e 41% tem receio ou medo de dialogar. Esse dado não 

difere em muito de estudos anteriores que descrevem que a menor procura pelos 

serviços de saúde está associada à existência de discriminação nos serviços de saúde 

ao despreparo dos profissionais para lidar com as especificidades desse grupo 

populacional e às suas dificuldades em revelar sua identidade sexual aos profissionais 

de saúde (CARDOSO; FERRO, 2012). 

A população LGBT, devido a não adequação de gênero com o sexo biológico 

ou à identidade sexual não heteronormativa, tem seus direitos humanos básicos 

agredidos, e muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade. Diante dessa 

realidade, o Ministério da Saúde reconhece que a identidade sexual e a identidade de 

gênero são constituintes de um processo complexo de discriminação e de exclusão, 

do qual derivam os fatores de vulnerabilidade, tais como a violação do direito à saúde, 

à dignidade, à não discriminação, à autonomia e ao livre desenvolvimento (BRASIL, 

2008b, p. 571). 

A maioria dos participantes (75%) opinou a respeito da necessidade de 

treinamentos e especializações voltadas aos profissionais da saúde para que possam 

lidar com o público LGBT, porém os motivos foram distintos, sendo eles: preconceito 

(35%), falta de conhecimento sobre o assunto (34%) e atendimento diferenciado (6%). 

Apenas 25% não relataram necessidade de postura profissional diferente. 

No que se refere ao preconceito por parte dos profissionais da saúde por conta 

de sua orientação sexual, 82% dos entrevistados nunca relatou tal conduta, no 

entanto, 15% deles relataram tais acontecimentos:   
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 Depoimento 8: "Eu estava enjoada e com virose e quando me perguntaram se 

eu estava grávida, respondi que não. De tanto insistirem para fazer teste de gravidez 

eu respondi que era lésbica, eles fizeram a cara de espantados e disseram apenas 

'há ta' e fizeram um encaminhamento." 

 Depoimento 15: "Em doações de sangue, pois gays não podem doar. Os 

profissionais agem como se todo homossexual fosse doente." 

 Depoimento 31: "Sim, uma vez fui ao médico para fazer exames de rotinas, e 

contém sobre minha orientação sexual e a primeira coisa que ele me informou, foi que 

seria necessário fazer um exame de HIV. Achei o cumulo isso, pois ele trata os LGBTS 

como se todos tivessem doenças ou algo do gênero." 

 Depoimento 60: "Fui acompanhar meu irmão no médico, o médico perguntou 

se nos dois éramos parceiros; e meu irmão não entendeu o que queria dizer a 

pergunta e afirmou que sim, o médico então passou a nos tratar com malícia e 

piadinhas de duplo sentido." 

 Depoimento 81: "Sim. Um médico do Centro de Saúde próximo a minha casa 

negou a examinar minhas partes íntimas quando contei que meu namorado 

apresentava os mesmos sintomas que eu." 

Por conta do medo de sofrer preconceito, 2% dos entrevistados omitem a 

orientação sexual e 1% não frequenta hospitais, postos, ou qualquer estabelecimento 

que envolva cuidado com a saúde.  

A maioria dos entrevistados (56%) demonstrou não conhecer quaisquer 

programas e ações de saúde voltadas ao público LGBT. Tal resultado reforça a 

importância da divulgação nos meios de comunicação e abolição de qualquer censura 

sobre este tema.  

Quando questionados sobre a abordagem de temas com foco no público LGBT, 

55% dos entrevistados concordaram com a proposta, sendo sugeridos:  

 Cuidados psicológicos;  

 Ginecologia voltada para pessoas que se relacionam com o mesmo sexo; 

 Doenças sexualmente transmissíveis (prevenção e o que são); 

 Derrubar o mito que são essas pessoas que propagam DSTS; 

 Saúde do homossexual; 

 Diversidade sexual e identidade de gênero; 

 Suicídio no mundo LGBT e como prevenir; 
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 Orientações sexuais no contexto hospitalar. 

 

CONCLUSÃO 

 

O preconceito é uma das maiores barreiras que separam o profissional da 

saúde daqueles que necessitam de algum auxílio, seja ele físico ou psicológico. O 

público LGBT carece de acolhimento por parte de diversos setores da sociedade, 

principalmente no âmbito da saúde. 

Com base no modelo de educação permanente em saúde, tópicos como os que 

foram abordados neste trabalho devem ser discutidos entre a equipe multidisciplinar 

para que todos os pacientes sejam assistidos com total integralidade e respeito.  

Faz-se necessário a adoção de maior divulgação sobre esse tema visto que 

ainda prevalecem posturas inadequadas falta de conhecimento ou instrução. 

 

Palavras-Chave: Sexualidade; Saúde; LGBT. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças nos padrões de dieta e a falta de atividades físicas estão 

alimentando a epidemia de obesidade e consequentemente doenças crônicas não 

transmissíveis que é a principal causa de morte de todo país (SCHMIDT et al., 2011).  

Estudos recentes têm demonstrado que o consumo habitual dos brasileiros está 

sendo caracterizado por uma alta ingestão de carnes vermelhas, produtos lácteos 

integrais, bebidas adocicadas, e sobremesas. Este padrão de consumo está 

diretamente relacionado ao risco de desenvolver obesidade, doenças 

cardiovasculares e diabetes (FUNG, 2001). 

De forma geral houve uma progressiva e rápida substituição dos alimentos in 

natura ou minimamente processados e de ingredientes culinários por alimentos ultra 

processados (MONTEIRO et al., 2013). 

Existe uma população diferenciada em seu consumo alimentar entre a 

população global, que são os Adventistas do Sétimo Dia, que adotam um estilo de 

vida saudável tendo ênfase no consumo de alimentos in natura e de origem vegetal 

(DOUGLASS, 2001). 

Em estudo anterior verificou-se que a população adventista apresenta maior 

consumo de hortaliças e frutas, alimentos integrais, quando comparada com a 

população brasileira (GUIMARÃES et al., 2017). Por essa razão torna-se relevante 

verificar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, 

processados e ultra processados nesta população exposta a diferentes padrões 

dietéticos vegetarianos. 
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OBJETIVOS 

 

Descrever o padrão dietético de consumo de produtos in natura ou 

minimamente processados, processados e ultra processados de uma população 

adventista de participantes do Estudo ADVENTO, exposta a diferentes padrões 

dietéticos vegetarianos: vegetarianos estritos (VEG), ovlacto-vegetarianos (OLVEG), 

pesco-vegetarianos (PVEG), semi-vegetarianos (SVEG) e não vegetarianos (NVEG).  

Classificar os participantes segundo o padrão dietético vegetariano. Classificar os 

alimentos reportados pelos participantes segundo o grau de processamento em: 

alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos 

processados e alimentos ultra processados. Calcular a frequência diária de consumo 

de alimentos classificados de acordo com classificação entre os indivíduos expostos 

a diferentes padrões dietéticos. 

  

MÉTODOS 

 

Este estudo do tipo transversal, descritivo usou dados provenientes de uma sub 

amostra de 149 participantes do estudo ADVENTO. 

O presente trabalho usou dados obtidos para o estudo de validação do 

questionário de frequência alimentar do Estudo ADVENTO.  

Os alimentos foram organizados e agrupados em quatro categorias: alimentos 

in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos 

processados, alimentos ultra processados de acordo com os critérios estabelecidos 

no Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), e com os critérios dos 

autores da NOVA classificação dos alimentos (MONTEIRO et al., 2016; MONTEIRO 

et al., 2017).  

Foi feita a somatória dos itens das diferentes categorias para cada indivíduo e 

para cada registro. Foi calculada a média de frequência/dia individual obtida a partir 

dos três registros. Finalmente, a partir dos dados individuais foi calculada a média de 

frequência/dia dos indivíduos de cada padrão dietético. Os dados foram tabulados em 

planilha de Microsoft Office Excel 2010, para cálculos da frequência de consumo diário 

dos alimentos e análises de estatística descritiva. Variáveis paramétricas foram 

comparadas por análise de variância e teste de Tukey. Variáveis não paramétricas 
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foram comparadas pelo teste de Kruskal Wallis. O nível de significância adotado foi 

de 5%. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o grupo dos processados, houve menor consumo diário entre os VEG 

(1,6) em comparação com os demais padrões, sendo o valor médio de frequência 

diária cerca da metade ou menos em relação aos demais grupos. A mesma tendência 

foi observada para o consumo de alimentos ultra processados, embora os resultados 

não tenham sido estatisticamente significativos. 

Indivíduos VEG (1,0) e PVEG (0,7) apresentaram maior consumo de 

ingredientes culinários do que os demais grupos OLVEG (0,3), SVEG (0,4), NVEG 

(0,3). 

Observa-se que nos diferentes padrões dietéticos VEG, OLVEG e NVEG 

encontram-se alguns alimentos ultra processados em comum como geleia de frutas, 

leite de soja, maionese vegetariana/patê vegetariano, PVT ou PTS e suco 

industrializado com açúcar. Já para o grupo dos OLVEG e NVEG encontra-se 

alimentos comuns como batata palha, sorvete cremoso, margarina/creme vegetal, 

iogurte, refrigerante, requeijão, tempero pronto sachê. No grupo dos NVEG 

encontram-se alimentos como peito de peru, linguiça, brigadeiro, pudim, Big Mac, 

chá/mate com adoçante que não se encontra nos grupos vegetarianos. 

O presente trabalho mostra que os Adventistas do Sétimo Dia expostos a 

diferentes padrões dietéticos apresentam diferenças no consumo de alimentos 

classificados de acordo com o grau de processamento. A frequência média de 

consumo diário de alimentos in natura ou minimamente processados foi superior para 

os indivíduos VEG, OLVEG e PVEG em relação aos NVEG. 

VEG também apresentaram consumo significativamente inferior de alimentos 

processados em relação aos demais grupos. Vegetarianos em geral apresentaram 

uma tendência ao menor consumo de alimentos ultra processados em relação aos 

não vegetarianos, embora não significativa. O pão foi o alimento mais consumido nas 

categorias processado e ultra processado. O pão branco foi o alimento processado 

mais consumido entre SVEG e NVEG e o pão integral industrializado foi o alimento 

ultra processado mais consumido em todos os grupos. Os ingredientes culinários mais 
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consumidos foram o azeite de oliva e o mel, em todos os grupos. Entretanto, 

indivíduos VEG e PVEG apresentaram consumo significativamente maior. 

A igreja adventista orienta os seus membros para o consumo de alimentos de 

origem vegetal, in natura, de boa qualidade e procedência. Também estimula a 

produção de alimentos em hortas e pequenos espaços. Incentiva os membros ao 

desenvolvimento de práticas culinárias com cursos de culinária vegetariana, livros de 

receitas etc. (DOUGLASS, 2001). Ademais, ao longo da vida os adventistas tendem 

a migrar para um padrão dietético cada vez mais baseado em alimentos de origem 

vegetal (MARTINS et al., 2017). Portanto, é de se esperar que indivíduos vegetarianos 

consumam mais alimentos in natura ou minimamente processado do que os não 

vegetarianos (ORLICH et al., 2014). 

Indivíduos VEG apresentaram um consumo significativamente inferior de 

alimentos processados em relação aos demais grupos. Isso se deve aparentemente 

pelo maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados e menor 

consumo de suco natural com açúcar e pães processados, tais como pão francês e 

pão integral (caseiro) que foram os alimentos processados mais consumidos pelos 

demais grupos. De fato, segundo Orlich adventistas vegetarianos consomem mais 

alimentos vegetais e quando utilizam processados preferem alimentos com redução 

de gorduras saturadas e excesso de açúcar, que caracteriza benefícios para a saúde, 

e proteção contra DCNT (ORLICH et al., 2014). 

Indivíduos vegetarianos estritos em geral também tiveram uma tendência ao 

menor consumo de alimentos ultra processados em relação aos não vegetarianos, 

embora não significativa. Aparentemente o consumo de pão integral industrializado 

influenciou este resultado, uma vez que foi o principal alimento ultra processado 

consumido pelos cinco grupos. Ademais, indivíduos do grupo VEG consumiram 

também maionese/patês vegetarianos à base de soja, leite de soja industrializado, 

macarrão integral e bolo simples, enquanto indivíduos OLVEG consumiram bolo 

simples, molho de tomate, requeijão e biscoito salgado, entre os cinco alimentos com 

maior frequência. Esses resultados indicam que os indivíduos VEG buscam opções 

industrializadas mais saudáveis. É possível que os indivíduos VEG estejam buscando 

em produtos industrializados como o leite de soja opções fortificadas para substituição 

do leite de vaca. De fato, autores reforçam a importância de usar alimentos fortificados 

como substitutos de alimentos de origem animal (FLYNN et al., 2003). 
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É possível que os VEG estejam consumindo mais alimentos do grupo ultra 

processados do que processados por conta da adequação nutricional dos mesmos e 

devido à praticidade na alimentação, uma vez que os alimentos ultra processados 

mais consumidos são: pão integral, maionese vegetariana/patê vegetariana, leite de 

soja industrializado. 

A preferência por azeite de oliva (ALMEIDA et al., 2015) e mel (ESCOBAR; 

XAVIER, 2013) como ingredientes culinários entre os adventistas de todos os grupos 

reflete o cuidado na escolha dos mesmos, uma vez que estes são alimentos 

popularmente considerados saudáveis, com embasamento científico (BUCKLAND; 

GONZALEZ, 2015; SAMARGHANDIAN; FARKHONDEH; SAMINI, 2017). Entretanto, 

indivíduos VEG e PVEG apresentaram consumo significativamente maior destes 

alimentos. Devido ao alto consumo de alimentos de baixo valor calórico, como 

legumes e verduras, indivíduos VEG podem sentir a necessidade de aumentar o valor 

energético da dieta aumentando o consumo de alimentos como azeite de oliva e mel. 

Indivíduos PVEG podem também apresentar maior interesse pelo uso do azeite por 

estarem voltados a um padrão dietético mediterrâneo (GRAÇA et al., 2013). A 

classificação NOVA dos alimentos conforme o grau de processamento tem se 

mostrado muito útil para identificar padrões de consumo associados a desfechos de 

doenças crônicas e seus fatores de risco, uma vez que o consumo de alimentos ultra 

processados tais como refrigerantes e pós para refrescos; “salgadinhos de pacote”; 

sorvetes, chocolates, balas e guloseimas em geral, entre outros podem contribuir para 

uma dieta com alto valor calórico, rica em gorduras saturadas, colesterol, açúcar 

(MONTEIRO et al., 2016).  

Entretanto, quando se estuda uma população orientada para padrões dietéticos 

vegetarianos e/ou mais saudáveis, esta classificação encontra alguns desafios, 

merecendo ponderação analítica cautelosa, visto que nem todos alimentos ultra 

processados podem ser considerados insalubres e/ou inadequados. Nesse contexto, 

seria prudente um questionamento sobre os alimentos classificados como ultra 

processados. Seriam todos considerados impróprios para o consumo? Alimentos ultra 

processados como pão integral industrializado, pasta de soja, iogurte, requeijão, leite 

de soja, proteína texturizada de soja ser tidos como inadequados? Ou seriam opções 

adequadas para alcançar segurança e qualidade nutricional de dietas baseadas em 

alimentos de origem vegetal? Nesse contexto, propõe-se uma reflexão sobre a nova 
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classificação de alimentos para que a mesma não transforme o emprego de alimentos 

classificados como ultra processados em sinônimo de um estilo de vida insalubre. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os adventistas expostos a distintos padrões dietéticos vegetarianos 

apresentam diferenças no consumo de alimentos classificados de acordo com o grau 

de processamento. Diferenças no consumo de alimentos in natura e minimamente 

processados entre os vegetarianos, com destaque para o uso de azeite de oliva e mel 

entre VEG e PVEG e o pão integral como principal alimento ultra processado 

consumido por todos os grupos. Esses resultados corroboram com as recomendações 

da igreja adventista que estimula os seus membros a adotarem uma dieta baseada 

em alimentos de origem vegetal, com ênfase no consumo de alimentos in natura ou 

minimamente processados e integrais. 

 

Palavras-Chave: Consumo Alimentar; Dieta Vegetariana; Padrão Dietético; 
Comportamento Alimentar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com a regulamentação do Sistema Único de Saúde, se estabeleceu princípios 

e diretrizes para implantação de um modelo de atenção à saúde que priorize a 

descentralização, universalidade, integralidade da atenção e o controle social 

(BRASIL, 2012).  

A importância da Educação Alimentar e Nutricional (EAN) está prevista de 

maneira transversal e detalhada na Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

(PNAN), principalmente, na atenção básica. Como descrito na Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB), é função da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e do 

Núcleo de apoio à Saúde da Família (NASF) desenvolver ações educativas que 

possam interferir no processo de saúde-doença da população, no desenvolvimento 

de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos usuários 

(BRASIL, 2012).  

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam 

que o aleitamento materno exclusivo deve ser mantido até os seis meses e 

completado até os dois anos. A amamentação é uma forma inigualável de prover o 

alimento ideal para o crescimento e desenvolvimento saudável da criança e o seu 

impacto na saúde da criança e da mulher já está fortemente evidenciado na literatura 

atual. 

  

OBJETIVOS 

 

 Caracterizar o atendimento em Nutrição em uma Unidade Básica de Saúde; 

 Promover o apoio ao aleitamento materno e orientações para a alimentação 

complementar com base nos documentos do Ministério da Saúde; 
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 Desenvolver, por meio de atividades lúdicas, ações de educação em nutrição, 

visando à promoção da saúde e contribuindo para a formação de bons hábitos 

alimentares do público infantil.   

 

MÉTODOS 

 

Trabalho desenvolvido na disciplina de Estágio Supervisionado I (Saúde 

Coletiva), no segundo semestre 2017, sob supervisão docente e da nutricionista do 

NASF. 

O público alvo foi composto por integrantes dos grupos de crianças e de 

aleitamento materno/alimentação complementar de uma Unidade Básica de Saúde 

localizada na Zona Sul de São Paulo. 

No grupo de crianças, foi realizada oficina culinária com orientações sobre 

higiene e alimentos saudáveis. No grupo de aleitamento materno e alimentação 

complementar para menores de 2 anos, foi feita uma promoção do aleitamento 

materno exclusivo até os seis primeiros meses, explicando a importância do mesmo 

para mãe e para o bebê. Em seguida, foi realizado a atividade “Mitos e Verdades sobre 

o aleitamento materno”. Também foi entregue um panfleto explicativo sobre 

introdução alimentar especificando os meses e os tipos de alimentos a serem 

introduzidos em cada mês (a partir do sétimo mês até completar doze meses). Foi 

explicado a classificação dos alimentos, segundo os grupos alimentares do Guia 

Alimentar para a População Brasileira / Ministério da Saúde.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Unidade Básica de Saúde conta com oito equipes de Saúde da Família (ESF), 

composto pelo médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico de 

família e comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde. O Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família (NASF) é composto pela nutricionista, dois fisioterapeutas, 

um educador físico, um médico psiquiatra e um terapeuta ocupacional.   

Em relação ao fluxograma de atendimento dos pacientes nos grupos de 

educação em nutrição, o contato ocorre por meio dos Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS), que divulgam o convite feito pelo profissional que vai ministrar o grupo, na casa 
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das famílias, convidando-as ou nas consultas agendadas, que avisam e convidam 

para o grupo. A educação nutricional é entendida como um dos elementos da 

educação em saúde, sua prática também está vinculada à orientação do modelo 

assistencial; portanto, faz-se necessário qualificar a intervenção educativa para 

transpor os obstáculos do modelo hegemônico, construindo os elementos motivadores 

para as mudanças de atitudes em relação à promoção de práticas alimentares 

saudáveis e à adoção de condutas dietéticas adequadas.   

No grupo de aleitamento materno e alimentação complementar, foram 

entregues materiais explicativos elaborados com base no documento do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2009) com um esquema de introdução alimentar: até completar 6 

meses = aleitamento materno exclusivo; ao completar 6 meses = leite materno, papa 

de fruta e papa salgada; ao completar 7 meses: segunda papa salgada; ao completar 

8 meses = gradativamente passar para a alimentação da família; ao completar 12 

meses = comida da família. Também foi explicado com o material, a classificação dos 

alimentos, segundo os grupos alimentares: cereais e tubérculos; leguminosas; 

legumes, verduras e frutas; carnes ou ovo. Foram tiradas as dúvidas sobre o preparo 

das papinhas com esses alimentos, e foi dado orientações de preparações.  

Em relação a dinâmica sobre verdades ou mitos referentes ao aleitamento 

materno, desmistificou-se ideias pré-formadas sobre o mesmo, as afirmações 

contidas na caixa sobre o aleitamento materno eram: “o leite materno deve ser 

oferecido até o sexto mês de forma exclusiva”, “o leite materno não mata a sede do 

bebê”, “algumas mães produzem leite fraco”, “o aleitamento materno é uma expressão 

do amor da mãe para com o seu filho” e “a mãe produz pouco leite, por isso não pode 

amamentar”.   

Os nós críticos elencados na comunidade de atuação foram: mitos e tabus 

sobre amamentação que permeiam o imaginário popular e o fato das mães terem que 

voltar ao trabalho antes dos seis meses de puerpério, interrompendo muitas vezes o 

aleitamento materno exclusivo. Algumas mães ainda tinham dúvidas sobre algumas 

questões e não sabiam da importância do aleitamento materno. Durante o grupo, as 

mães contaram suas experiências uma para outra, sobre as dificuldades de 

amamentar e dúvidas.  

As atividades de grupo de mães e de gestantes se baseiam na noção de que a 

oportunidade dessas mulheres compartilharem em grupo suas expectativas, 

experiências e vivências em relação à amamentação, combinada à orientação pelos 
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profissionais de saúde, pode prevenir dificuldades e permite lidar com a ansiedade, 

inseguranças e eventuais problemas relacionados ao aleitamento materno. Desta 

forma, seriam neutralizados alguns dos obstáculos ao aleitamento materno exclusivo. 

O impacto da amamentação exclusiva sobre a saúde geral do lactente já estava bem 

documentado (OLIVEIRA; CAMACHO; SOUZA, 2005).  

A ausência de amamentação acarreta perdas econômicas de cerca de US$302 

bilhões por ano ou 0,49% do rendimento nacional bruto mundial devido a perdas de 

inteligência (VICTORA et al., 2016). A combinação de diversas estratégias, como 

aconselhamento por pares no domicílio, na comunidade e o apoio nos serviços de 

saúde, pode aumentar as taxas de amamentação na primeira hora, a amamentação 

exclusiva e continuada (SINHA et al., 2015).  

Em 1979, a Organização Mundial de Saúde e o Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF) estabeleceram medidas para promover a saúde e nutrição de 

lactantes e crianças na primeira infância. Foi recomendado que o sistema de saúde 

deveria assegurar que todas as mães fossem orientadas no sentido de garantir a 

manutenção da amamentação pelo maior tempo possível. É nesse contexto que 

surgem indagações com relação à qualidade da atenção à saúde da criança prestada 

na atenção básica, aos avanços e dificuldades na operacionalização práticas e ações 

e por último com relação ao efeito ou impacto das estratégias para o grupo materno 

infantil (OLIVEIRA et al., 2009). Os dois primeiros anos de vida da criança são 

caracterizados por crescimento acelerado e importantes aquisições no processo de 

desenvolvimento, representando um período crítico de vulnerabilidade aos agravos 

sociais, econômicos e ambientais, deficiências nutricionais ou condutas inadequadas 

quanto à prática alimentar nessa fase podem influenciar os riscos de 

morbimortalidade, o crescimento e o desenvolvimento infantis (CABRAL et al., 2015).  

No grupo das crianças, as crianças foram levadas para higienizar as mãos e 

colocar a touca, e foi explicado a importância desse procedimento para evitar a 

contaminação dos alimentos, de uma forma didática.  

Na oficina culinária, os alimentos preparados cozidos e cortados foram 

colocados em cima da mesa, para as crianças montarem como em uma “linha de 

produção”. A preparação salgada foi um lanche natural integral sem açúcar, com 

frango desfiado temperado com temperos naturais como salsinha e alho, alface, 

tomate e patê de ricota caseiro. Foi observado o interesse das mesmas na montagem 

e de estarem envolvidas no processo. A preparação doce foi um “brigadeiro” de 
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banana, com mel, canela, cacau e coco sem açúcar, elas o enrolaram e colocaram na 

embalagem. A aceitabilidade foi de 100%.  

Nas orientações nutricionais para os pais, foram informados os malefícios dos 

produtos industrializados ricos em açúcar e sal/sódio, como salgadinho e bolacha 

recheada. 

O planejamento, junto com as crianças, de cardápios balanceados, de cuidados 

com o preparo e oferta de lanches ou outras refeições, de projetos pedagógicos que 

envolvam o conhecimento sobre os alimentos, de preparações culinárias cotidianas 

ou que façam parte de festividades, permite que elas aprendam sobre a função social 

da alimentação e as práticas culturais (SILVA, 2015).  

A educação nutricional além de abranger conteúdos cotidianos deve ser 

aplicada de forma dinâmica e participativa. Um fator favorável ao aprendizado sobre 

alimentação saudável é a realização de atividades de forma participativa em ambiente 

social. Considerando que os hábitos alimentares na vida adulta são influenciados por 

vários aspectos, contudo estão diretamente relacionados aos aprendidos na infância, 

a oficina culinária mostra-se uma ferramenta completa para o ensino da alimentação 

saudável, pois consolida o aprendizado por meio de vivencias teórico-práticas (SILVA, 

2015).  

Segundo Silva (2015), a associação entre conceitos da nutrição e os 

conhecimentos em gastronomia poder resultar em um positivo cenário educacional 

em alimentação e nutrição, no entanto isto ainda é um desafio:    

“A atividade culinária quando aplicada, torna-se interessante, à medida que, 

envolve vários saberes, não só se limitando à execução de uma receita, mas, também 

desenvolvendo conceitos ligados a vários outros assuntos como: higiene pessoal; 

matemática (medidas); português (verbalização e leitura das receitas); e todas as 

demais ciências. Os alunos têm a possibilidade de verificar que o alimento inicia a 

preparação com um aspecto visual, olfativo e tátil e se transforma em outro produto. 

O envolvimento com a execução das preparações, provavelmente, despertará mais 

interesse para o consumo do produto final”.   

Desta forma, há de se desenvolver processos avaliativos pertinentes e 

oportunos capazes de compreender de que forma e em que medida as ações e os 

princípios do PSF/NASF são direcionados à atenção à saúde da criança. Cabe refletir 

sobre o potencial transformador do NASF como reorganização da atenção primária e 

como reformulador do modelo assistencial hegemônico tomando como medida a 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 422 

atenção à saúde da criança. No Brasil, diante da transição nutricional, a última 

Pesquisa de Orçamento Familiar – POF aponta o aumento na prevalência de excesso 

de peso e do consumo de produtos industrializados, ricos em açúcar, gordura 

saturada e sódio, por crianças e adolescentes (REZENDE; NEGRI, 2016).  

É importante levar em conta a renda média familiar e a disponibilidade dos 

alimentos em âmbito local, dentre outros aspectos sociais e culturais (BRASIL, 2012).  

A educação alimentar e nutricional associada a oficinas culinárias estimula o 

consumo de alimentos mais nutritivos. Os resultados deste estudo mostram que as 

ações foram efetivas em aumentar o conhecimento sobre aconselhamento em 

alimentação infantil, amamentação e alimentação complementar. 

Em relação aos recursos materiais, a falta do material é um problema comum 

nos serviços públicos de saúde e criam obstáculos ao desenvolvimento de ações 

(COSTA et al., 2009).  

  

CONCLUSÃO 

 

Ao nutricionista cabe identificar o modo educacional apropriado para a difusão 

do conhecimento, de forma a assegurar a saúde do organismo. As ações de 

alimentação e nutrição no âmbito da Atenção Básica visam a ampliação da qualidade 

dos planos de intervenção, no crescimento e desenvolvimento na infância, na 

gestação e no período de amamentação, evidenciando que a promoção de práticas 

alimentares saudáveis constitui um item importante em todas as fases da vida. Assim, 

socializar o conhecimento sobre os alimentos e realizar ações que promovam a 

segurança alimentar e nutricional torna-se essencial à população.  

 

Palavras-chaves: Educação Alimentar e Nutricional; Atenção Básica; Materno- 
Infantil. 
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ESTADO NUTRICIONAL E AÇÃO EDUCATIVA JUNTO A IDOSOS 
INSTITUCIONALIZADOS 

 
Ana Paula da Silva; Angela Conceição Vieira; Carla Juliane Martins 

Rodrigues; Lais Priscila de Souza Freitas; Thyeillen Cleisly Avelino de 
Camargo; Sabrina Daniela Lopes Viana; Marcia Maria Hernandes de 

Abreu de Oliveira Salgueiro. 
 

E-mail: papaulads@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O número de idosos cresce em ritmo maior do que o número de pessoas que 

nascem, aumentando a demanda de serviços de saúde especializados (IBGE, 2010). 

Segundo Vitolo (2008), há dificuldade de intervenção dietética em idosos, pois já 

possuem hábitos alimentares arraigados e dificuldade de memorização de 

informações novas. 

Alterações fisiológicas e anatômicas do envelhecimento impactam a saúde e a 

nutrição do idoso, e incluem redução da capacidade funcional, alterações no paladar, 

processos metabólicos do organismo e modificação da composição corporal. O uso 

de medicamentos também interfere na ingestão, sabor, digestão e absorção dos 

alimentos, associados às alterações da cavidade oral que causam dificuldades de 

mastigação (VITOLO, 2008). 

De acordo com Campos et al. (2000), a diminuição da sensibilidade à sede é 

uma das alterações fisiológicas que surge com o envelhecimento. Sendo assim, o 

estado de hidratação é bastante relevante para a compreensão da saúde do idoso, 

pois quando há a desidratação persistente também surgem doenças. Essa 

desidratação é agravada quando associada ao uso de diuréticos e laxativos. 

Diante deste contexto, a avaliação do estado nutricional do idoso auxilia na 

identificação de indivíduos em risco nutricional ou desnutridos, permitindo a instituição 

da terapia nutricional adequada (ROSA et al., 2014). 

 

OBJETIVOS 

 

 Avaliar o estado nutricional dos idosos institucionalizados por meio de 

antropometria e mini avaliação nutricional; 
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 Incentivar a ingestão de água e de frutas, verduras e legumes por meios de 

atividades lúdicas. 

 

MÉTODOS 

 

Trabalho desenvolvido por estudantes do 4o semestre de nutrição nas 

disciplinas Interação Ensino e Serviço e Educação em Nutrição, com idosos de um 

Instituição de Longe Permanência (ILPI). O trabalho ocorreu em duas etapas: na 

primeira, foram avaliados 39 idosos entre 62 e 100 anos, pela Mini Avaliação 

Nutricional – MAN (NESTLÉ NUTRITION INSTITUTE) e antropometria; na segunda, 

foi realizada uma intervenção educativa. 

A antropometria contemplou as medidas de: peso, altura, circunferência de 

braço e panturrilha, hemienvergadura e altura do joelho. Nos cadeirantes, o peso foi 

aferido em balança mecânica, com o idoso sentado em banco, a altura foi estimada 

pela medida de hemienvergadura e altura do joelho e não foi feita medida de 

circunferência de panturrilha, por causa da atrofia do músculo. 

A classificação da MAN foi realizada mediante a pontuação obtida: 24 a 30 

(normal), de 17 a 23,5 (risco de desnutrição) e menor que 17 pontos (desnutrição). O 

parâmetro de classificação de Índice de Massa Corporal (IMC) para idosos foi): <23 

kg/m² - baio peso; 23 a 28 - normal; 28 a 30 - sobrepeso e >30 - obesidade (OPAS, 

2002). 

A ação educativa focou na necessidade apontada pela nutricionista 

responsável pela ILPI: incentivo à ingestão de água, frutas e legumes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A avaliação nutricional realizada na ILPI contou com a participação de 39 

idosos para a coleta de dados, sendo que 41% eram do sexo masculino e 59% do 

sexo feminino, com idade entre 62 e 100 anos. Segundo a MAN: 33,3% apresentaram 

estado nutricional normal, 56,4% com risco de desnutrição e 10,3% desnutrição. 

Quanto ao IMC, 51,3% dos idosos tiveram IMC inferior a 23kg/m², ou seja, baixo peso. 

A segunda parte da avaliação nutricional foi realizada apenas com os idosos 

que apresentaram risco de desnutrição e desnutrição (26 idosos). Destes, 88,5% 

foram classificados com risco de desnutrição e 11,5% desnutridos. Com relação ao 
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IMC especificamente, 51,3% estavam com baixo peso, 30,8% dos idosos estavam 

com peso normal e 17,9% com obesidade. 

Comparando os resultados do presente trabalho com o estudo de Félix et al. 

2009, que também verificou idosos residentes em Instituição de Longa Permanência 

do Distrito Federal, por meio da MAN. Analisou-se que quanto ao IMC dos 37 idosos 

participantes 27% estavam com baixo peso, 47,9% com eutrofía e 27% com 

sobrepeso. Pela MAN, apontou 50,0% de mulheres e 40,0% de homens com risco de 

desnutrição. O risco nutricional foi observado em 83,8% dos idosos quando 

considerada, como critério para este diagnóstico, a presença de pelo menos um dos 

índices antropométricos abaixo da normalidade.  

Equiparando os dados dos estudos observou-se que idosos não 

institucionalizados que tem uma vida mais ativa apresentam menor risco de 

desnutrição. Um estudo feito em Colombo, PR publicado em 2017 pela RASBRAN 

também realizou por meio da MAN a avaliação nutricional em idosos do CATI (Centro 

de atividade para idosos) destes 91,4% eram mulheres e 8,6% eram homens, 

predominando idosos de 60 a 70 anos. Pela MAN verificou-se que dos 35 idosos 

91,4% se encontravam em estado nutricional normal e apenas 8,6 apontaram risco de 

desnutrição. Quanto a classificação do IMC, 40% dos idosos estavam eutróficos, 

57,1% com excesso de peso e 2,9% com baixo peso (FERNANDES; MEZZOMO, 

2017). 

O grupo de estudantes trabalhou sob supervisão docente e em conjunto com a 

nutricionista responsável pela Instituição de Longa Permanência (ILPI) e com os 

demais profissionais. A ação educativa em nutrição foi elaborada para influenciar o 

consumo de frutas e hortaliças e uma maior ingestão de água, problema diagnosticado 

pela nutricionista e indicado como tema. Para melhor participação da maior parte dos 

idosos, escolheu-se o período da manhã após o desjejum e o banho. 

Segundo Metzer e Camolesi (2012), a vivência de atividades lúdicas está 

diretamente relacionada à qualidade de vida, ao bem-estar físico, social e emocional 

das pessoas. É necessário que os idosos tenham prazer em realizar atividades que 

lhe proporcionem o bem-estar físico, psicológico e social. Por isso, a presença do 

lúdico é muito importante na vida dessas pessoas. 

Algumas frutas e hortaliças foram construídas em material de EVA, a ideia era 

mostrar de forma lúdica, as funções destes alimentos baseadas nas propriedades 

nutricionais relatadas na literatura.  
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A maçã foi apresentada como a “rainha das frutas”, pois combina com todos os 

alimentos. Rica em frutose e suas proteínas e gorduras são em quantidades 

pequenas. Possui vitaminas C e E, e os minerais potássio e ferro. Possui fibra vegetal 

insolúvel formada em grande parte por pectina, que atua como escova intestinal para 

facilitar a eliminação de toxinas juntamente com as fezes. Por possuir ácidos 

orgânicos, a maçã produz um efeito alcalinizante no sangue e nos tecidos, 

responsáveis também por manter a flora intestinal e evitar fermentações intestinais. 

Além disso, é adstringente e anti-inflamatória devido a ação de taninos. Outra 

propriedade encontrada na maçã são os flavonoides, que impedem que o colesterol 

se deposite nas paredes das artérias e detêm o processo de arteriosclerose 

(PAMPLONA, 2007). 

A banana auxilia no controle da glicemia, colesterol e no tratamento de 

distúrbios intestinais (TOPPING; FUKUSHIMA, 2011). As fibras solúveis e insolúveis 

desempenham diversas funções no organismo, como a regulação da função intestinal, 

no qual atua retardando o esvaziamento gástrico, além de auxiliar na redução dos 

níveis de colesterol no sangue (MELLOR, 2006). Favorece o aumento da sensação 

de saciedade (VALLE; CAMARGOS, 2004). Sobre a laranja é indicado que se ingira 

todas as partes da laranja, inclusive as cascas, diminuindo assim o desperdício e 

aumentando os níveis de flavonoides e fibras quando comparado ao consumo da 

polpa da fruta somente. O seu consumo é indicado por conta de que melhora a 

cicatrizando, muda o perfil lipídico e possui ação antioxidante. Além disso, tem efeito 

hipotensivo, e anticancerígeno (principalmente nas cascas) (RAMIREZ; HUBSCHER, 

2011). 

A cenoura é rica em vitamina A que contribui para a visão saudável, tem ação 

antioxidante e anticarcinogênica. Outras fontes de vitamina A são: manga, abobora, 

mamão, tomate, couve e agrião (VIZZOTTO; KROLOW; TEIXEIRA, 2017). 

A água é um líquido extremamente importantes, pois mantém a pele hidratada, 

livre de ressecamento e escamações; se ingerida antes das refeições ajuda a interfere 

no apetite; pode auxiliar no alívio de dores de cabeça; estimula o funcionamento dos 

rins e do intestino, contribuindo para a eliminação das toxinas acumuladas no corpo; 

contribui para o funcionamento de músculos, neurônios e outras células do corpo, 

evitando problemas como câimbras e insuficiência renal; proporciona a regulação 

térmica; auxilia o funcionamento do sistema imunológico, que protege o corpo contra 

infecções; ajuda na lubrificação do sistema respiratório, umidificando o que é inspirado 
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e diluindo o muco produzido pelas vias respiratórias, ou seja, melhorando a respiração 

(LIMA, 2017). 

Para conversar sobre a importância da água junto aos idosos foram utilizadas 

quatro estratégias: música, boneco no tamanho real de um indivíduo, garrafas com 

líquidos mostrando a coloração da urina e oferecimento de chá gelado A música “8 

vasos al día” foi extraída da internet, traduzida para o português e cantada com 

acompanhamento de um violão:  

 

Música: 8 copos ao dia 
Dois copos pela manhã 
Logo depois de acordar 
Ativa órgãos internos 
E já os põe a trabalhar 
30 minutos antes de comer, 
Um copo de água tem que beber 
A digestão facilitamos  
Do que você comeu ontem. E disse: 
Oito copos ao dia é o que você deve beber. E disse: 
Oito copos ao dia 
Teu corpo vai agradecer 
E um antes do banho mantém a linha 
E ajuda a baixar a pressão sanguínea 
Dois pela tarde para refrescar 
E um que hidrate depois de treinar 
Um grande copo antes de ir pra cama 
Bebe-lo já quando estiver de pijama 
Vai reduzindo sua tensão 
Evita infartos e ataque do coração 
Oito copos ao dia é o que você deve beber. E disse: 
Oito copos ao dia  
Teu corpo vai agradecer. E tudo bem. 
 

O boneco em tamanho de um humano real serviu para mostrar a quantidade 

de água contida no corpo humano. Foram utilizadas três garrafas de água com 

líquidos simulando a coloração da urina segundo o grau de hidratação: 1 - não 

indicado, 2 - quase ideal e 3 - ideal.  

No final, foi oferecido um chá de abacaxi com hortelã, preparado com água, 

poupa e casca do abacaxi e ramos de hortelã. Todos os idosos quiseram experimentar 

e muitos repetiram. 
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CONCLUSÃO 

 

A maioria dos idosos apresentou baixo peso e risco nutricional de desnutrição, 

o que demanda cuidados e atenção ao estado nutricional. O método lúdico de 

educação alimentar e nutricional se mostrou exitoso, uma vez que forma como as 

orientações nutricionais foram passadas proporcionou a participação dos idosos 

institucionalizados de forma interativa e descontraída.  

 
Palavras-Chave: Mini Avaliação Nutricional; Instituição de Longe Permanência de 
Idosos - ILPI; Educação Alimentar e Nutricional. 
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INTRODUÇÃO 

 

A saúde do trabalhador constitui uma área de saúde pública com finalidade 

promover e proteger a saúde. Muitas empresas têm se conscientizado sobre a 

importância da melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho dos seus 

empregados. Os possíveis agravos à saúde do trabalhador vêm sendo pesquisados 

e diminuídos por meio do desenvolvimento de ações de vigilância dos riscos para 

promoção e proteção da saúde dos mesmos (TONINI et al., 2013). 

Maior produtividade e oportunidades de desenvolvimento podem ser 

alcançadas quando é promovida a qualidade de vida entre os trabalhadores, o qual 

se relaciona diretamente com uma alimentação equilibrada. Incentivos ao estilo de 

vida saudável e alimentação adequada devem fazer parte de ações educativas do 

setor de recursos humanos das empresas (BRASIL, 2001). 

Estudos mostram a alimentação inadequada está intimamente ligada com 

causa de inúmeras doenças, que acabam afetando as atividades diárias, a 

capacidade de trabalho e reduzindo produtividade. Tonini et al. (2013) analisaram o 

perfil nutricional e o consumo alimentar de funcionários de uma instituição de ensino 

superior em Chapecó. Os resultados mostraram a prevalência de excesso de peso e 

os alimentos mais consumidos foram, lanches salgados, refeições salgadas, café 

preto e refrigerantes. 

 

OBJETIVOS 

 

 Avaliar o estado nutricional, consumo alimentar e aspectos do estilo de vida do 

setor administrativo de uma instituição universitária da zona sul de São Paulo; 
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 Desenvolver uma ação educativa por meio de uma palestra de orientação 

nutricional.  

 

MÉTODOS 

 

Estudo de intervenção nutricional conduzido entre setembro e outubro de 2017 

com homens e mulheres, com idade entre 17 e 56 anos, trabalhadores do setor 

administrativo de uma instituição universitária na zona sul de São Paulo. Foram 

convidados 40 trabalhadores e 27 aceitaram participar da pesquisa assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Foram coletados os dados antropométricos (peso e estatura), tendo a opção 

de serem autor referidos. Para verificar a estatura foi utilizada uma fita métrica, fixada 

na parede em piso plano sem rodapé sendo solicitada a retirada de acessórios. Para 

o peso, foi utilizada balança digital que foi colocada em piso firme, liso e sem declives. 

Para o cálculo e classificação do estado nutricional pelo Índice de Massa Corporal 

(IMC), foram utilizadas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS, 

1995).  

O consumo alimentar e outros aspectos do estilo de vida foram coletados por 

meio do questionário: Como está a sua alimentação? (BRASIL, [s.d.]), composto por 

18 questões fechadas tendo uma pontuação estipulada pelos autores a cada resposta. 

Foi incluída uma questão objetiva com temas propostos para nortear a continuidade 

da ação educativa, além de uma questão aberta com livre escolha de um tema pelo 

participante. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A maioria dos participantes (67%) eram mulheres e a média de idade foi de 34 

anos.  Quanto ao estado nutricional, verificou-se que 50% eram eutróficos, 27% 

tinham sobrepeso e 23% obesidade. A eutrofia foi em 53% das mulheres e 50% 

homens. Somente quatro participantes (15%) autor referiram peso e estatura.  

A prevalência de sobrepeso e obesidade no Brasil tem aumentado nas últimas 

décadas, sendo o sobrepeso maior entre os homens (VIGITEL, 2016; ENDEF, 

1974/1975; PNSN, 1989; POF 2002/2003 e 2008/2009), sendo 30% em homens e 

26% em mulheres. Com relação à obesidade, as mulheres (26%) teve uma 
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prevalência maior em relação aos homens (20%), resultado análogo à pesquisa 

VIGITEL (2016) que apurou 19,6% para mulheres e 18,1% para homens. Essa 

prevalência desencadeia elevados riscos à saúde levando a redução da qualidade de 

vida, redução da expectativa de vida e mortalidade (MELO, 2011).  

Uma das limitações desta avaliação nutricional inclui a não coleta de dados da 

circunferência abdominal. Esta medida indica a distribuição da massa gorda corporal 

sendo o acúmulo de gordura visceral um risco aumentado para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares (SANTOS et al., 2013). 

O consumo de frutas e hortaliças dos trabalhadores administrativos analisados 

está abaixo do recomendado, somente 11% consomem as porções adequadas de 

frutas e 3% consomem porções adequadas de hortaliças. Esses dados estão abaixo 

da média nacional de 24,4% verificado pelo VIGITEL (2016). A OMS (2003) 

recomenda o consumo diário de cinco porções de frutas e hortaliças. 

Em relação à ingestão de carnes, 75% consomem de uma a duas porções 

diárias de carnes em geral, sendo a recomendação de ingestão de uma porção diária 

de carnes/ovos (BRASIL, 2006). Importante ressaltar que 11% declararam não ingerir 

carnes em suas refeições diárias, contudo a avaliação subjetiva não contempla o 

público vegetariano e nem faz menção ao consumo de ovos. Desta forma, o 

questionário: “Como vai sua alimentação?” não permite avaliar público com 

alimentação diferenciada. Segundo Slywitch (2012), a dieta vegetariana bem 

planejada é segura em todos os ciclos de vida podendo trazer resultados satisfatórios 

na prevenção e tratamento de doenças crônico-degenerativas.  

Outro dado encontrado é o baixo consumo de peixes, somente 11% consomem 

o produto semanalmente. Segundo Oliveira (2013), a baixa ingestão de peixes é bem 

frequente no Brasil, havendo a necessidade de estímulo ao consumo. 

Dado relevante encontrado é que 77% dos pesquisados retiram a gordura 

aparente das carnes, o que é recomendado na I Diretriz sobre consumo de gorduras 

e saúde cardiovascular (SANTOS et al., 2013). Tal dado difere grandemente dos 

dados apurados pela VIGITEL (2016), que somente 33% retiram o excesso de gordura 

das carnes. Porém, um dado preocupante levantado foi o uso de margarinas e gordura 

vegetal (59%) para a cocção dos alimentos em detrimentos dos óleos vegetais (41%).  

O uso do leite integral (55%) foi maior com relação ao desnatado (33%). O leite 

integral e seus derivados são fontes de proteínas, cálcio e algumas vitaminas. 

Também é fonte de gorduras saturadas consideradas não saudáveis para a saúde 
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cardiovascular. O consumo ideal de leite e derivados é de três porções diárias, e 

somente 22% atendem a recomendação (BRASIL, 2006).  

O consumo de leguminosas no Brasil tem diminuído a cada ano. Conforme 

apurado pela pesquisa VIGITEL (2016), o consumo do feijão em cinco ou mais dias 

da semana, diminuiu em média 1,46pp ao ano no período de 2011-2016. A 

recomendação de ingestão é de uma porção diária na proporção de 1 (feijão) para 2 

(arroz) (BRASIL, 2006). Foi apurado que alguns dos trabalhadores analisados não 

consomem nenhuma porção diária de leguminosas (11%) porém, 74% consomem por 

dia duas colheres de sopa ou mais. 

A mais importante fonte de energia para o corpo provém dos carboidratos. A 

recomendação de ingestão diária é de seis porções, divididos em todas as refeições 

do dia (BRASIL, 2006). A grande maioria (70%) referiu consumir de quatro a sete 

porções diárias e apenas 22% até três porções diárias. 

Sobre o consumo regular ou não de frituras, salgadinhos fritos ou em pacotes, 

carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos: 48% não consomem os itens 

mencionados e 49% referiram consumi-los de uma a três porções por semana. A regra 

de ouro do Guia Alimentar para a população brasileira é dar preferência a alimentos 

in natura ou minimamente processados ao mesmo tempo em que se deve evitar ou 

reduzir o consumo de ultra processados (BRASIL, 2014). 

Doces em geral, bolos com recheio e coberturas, refrigerantes, sucos 

industrializados, biscoitos doces entre outros são alimentos de alta densidade 

energética, ricos em gorduras e carboidratos simples, ultraprocessados e carentes em 

micronutrientes promovendo a elevação do peso a medida que sua alta densidade 

energética gera um consumo aumentado e passivo (BRASIL, 2006). O consumo 

destes produtos entre os trabalhadores administrativos foi elevado (67%), sendo que 

56% consomem de uma a cinco porções semanais e 11% todos os dias.  

Os dados da VIGITEL (2016) apurados mostram que o consumo de doces, em 

cinco ou mais dias da semana, entre o conjunto das 27 cidades brasileiras foi de 18%, 

índice maior que o apurado nesse estudo (11%), e que também houve uma redução 

média na frequência de 1,33pp ao ano, relativo ao consumo de refrigerantes. 

Quanto ao hábito de realizar as três principais refeições, apenas 37% o fazem.  

A orientação é de que as três refeições diárias sejam realizadas a fim de garantir o 

aporte calórico essencial, sendo opcional o consumo de lanches (BRASIL, 2014). 
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O consumo diário de água indicado é de dois litros diários em média (BRASIL, 

2006). O consumo de água foi satisfatório entre o público estudado, sendo que 33% 

consomem mais de oito copos diários e 60% consomem entre quatro a oito copos 

diários. Outro dado muito satisfatório, foi o baixo consumo de bebidas alcoólicas (7%). 

A prática de atividade física regular e uma alimentação saudável, promovem a 

qualidade de vida, reduzem riscos de doenças e auxiliam na manutenção do peso 

adequado (BRASIL, 2006). A frequência de prática de atividade física no tempo livre 

evoluiu favoravelmente com aumento médio de 1,17 pp ao ano (VIGITEL, 2016). No 

presente estudo, houve uma prevalência de 44% de sedentarismo, porém 56% 

praticam alguma atividade física semanal. 

Alimentos ultra processados são desbalanceados nutricionalmente, além de 

conter aditivos químicos, e, muitas vezes, são consumidos em substituição à 

alimentos in natura ou minimamente processados (BRASIL, 2014). Somente 11% 

afirmaram ler rótulos de alimentos. Os consumidores desconhecem a importância 

deste instrumento, carecendo de maior divulgação e educação da população. 

Em relação ao tema escolhido para direcionar a ação educativa, 37% 

escolheram Trocas Alimentares Inteligentes. A ação educativa foi realizada por meio 

de palestra dentro do horário e local de trabalho, na qual foram propostas a troca de 

alimentos refinados por integrais, ultra processados por in natura ou minimamente 

processados, incentivo à culinária caseira em detrimento ao consumo de alimentos 

embalados e enlatados, uso de boas fontes de gorduras. 

No final da ação, os trabalhadores receberam uma amostra de lanche saudável 

(pão com patê vegetariano de ricota e suco de uva integral) e um impresso com os 

dez passos para alimentação saudável preconizados pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2014). 

 

CONCLUSÃO 

 

A realização desse estudo mostra a necessidade de monitorização nutricional 

desses trabalhadores, uma vez que foram observadas inadequações na alimentação 

em vários aspectos e alto índice de excesso de peso, predispondo-os a doenças 

crônicas não transmissíveis. Apesar da realização pontual de uma ação educativa aos 

participantes, ainda se faz necessário a promoção de estratégias a longo prazo de 

educação nutricional junto a este público, a fim de promover a alimentação e estilo de 
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vida saudável no local de trabalho, favorecendo a saúde, bem-estar, aumento da 

produtividade e rendimento no trabalho. 

 

Palavras-Chave: Estado Nutricional; Consumo Alimentar; Estilo de Vida. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alimentação envolve inúmeras atividades econômicas que empregam uma 

grande quantidade de mão-de-obra por todas as regiões do Brasil (ALEVATO; 

ARAÚJO, 2009). Para que se obtenha uma alimentação de qualidade, é necessário 

garantir a qualidade de vida do trabalhador, associada aos fatores de preservação da 

integridade física, psicológica e da saúde (ESTEVES et al., 2013).  

Alguns estudos tenham revelado um alto índice de sobrepeso em operadores 

de unidade de alimentação e nutrição (UAN), sugerindo, inclusive, que esse aumento 

de peso corporal ocorre após o início da atividade nesse tipo de unidade, como 

consequência da natureza do trabalho, acompanhado de uma mudança significativa 

de hábitos alimentares (LOURENÇO et al., 2006). 

Saliente-se, ainda, que o excesso de peso pode contribuir para tornar a 

atividade mais desgastante, gerando uma sobrecarga à coluna vertebral (MATOS et 

al., 1998). Neste sentido, surge a preocupação com a saúde dos colaboradores das 

unidades, na medida da conscientização de que as condições de trabalho e de saúde 

estão diretamente relacionadas com o desempenho e produtividade (LOURENÇO 

MS; MENEZES LF, 2008).  

 

OBJETIVOS 

 

Avaliar o estado nutricional e os hábitos alimentares de funcionários de uma 

Unidade de Alimentação e Nutrição e desenvolver uma ação educativa com foco na 

promoção da alimentação saudável. 
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um projeto desenvolvido por estudantes do quarto semestre de 

nutrição sob supervisão docente, dentro das disciplinas de Interação Ensino Serviço 

e Educação em Nutrição. O público alvo era composto por trabalhadores de um 

restaurante ovolactovegetariano em uma instituição de ensino superior na zona sul de 

São Paulo. 

A ação foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu na avaliação do estado 

nutricional por meio da antropometria (peso, altura, circunferências da cintura (CC) e 

Circunferência do Braço (CB)) e de hábitos alimentares, utilizou-se o questionário 

“como vai a sua alimentação?” - do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006).  

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi classificado para adultos em baixo peso, 

eutrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. A CC tornou possível a classificação dos 

funcionários quanto ao risco de complicações metabólicas e CB foi um indicador de 

desnutrição grave, desnutrição moderada, desnutrição leve, sobrepeso e obesidade. 

A segunda etapa consistiu em uma palestra junto aos funcionários sobre a 

importância de uma alimentação equilibrada baseando-se no modelo do prato 

saudável (onívoro e vegetariano) e no Guia Alimentar para a População Brasileira 

(BRASIL, 2014).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 21 funcionários estudados, 52% eram do gênero feminino e 48% 

masculino. Em relação a idade dos funcionários, verificou que 57% tinham idade igual 

ou superior a 30 anos e 42,9% tinha idade inferior a 30 anos, apresentando uma 

pesquisa elaborada entre jovens e adultos.  

No tocante ao estado nutricional, ao avaliar o IMC entre as mulheres foi possível 

observar que, cinco delas (50 %) encontravam-se em eutrofia, somente uma com 

baixo peso (10%), três delas com sobrepeso (30%) e uma com obesidade grau 1 

(10%). Já entre os homens, apenas três deles (27,3 %) apresentaram eutrofia, cinco 

deles com sobrepeso (45,5%), dois deles com obesidade grau 1 (18,2%) e um só com 

obesidade grau 3 (9,1%). Estes resultados são próximos dos achados de Matos 

(2000) ao avaliar funcionários de uma Unidade de Alimentação e Nutrição, o autor 

verificou que 75% destes apresentavam excesso de peso. Wielewski; Cemin e Liberali 
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(2007) ao estudarem mulheres, funcionárias também de Unidade de Alimentação e 

Nutrição de Santa Catarina encontraram que 92% destas apresentavam-se com 

sobrepeso ou obesidade. 

O estado nutricional inadequado também agrava o quadro de patologias 

ocupacionais e doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), sendo a medida da 

circunferência da cintura (CC) um dos parâmetros utilizados para avaliar o risco para 

o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Na presente pesquisa, a classificação da CC, de acordo com os pontos de 

corte, mostrou que 61,9% dos colaboradores apresentavam risco de complicações 

metabólicas, sendo que 33,3% encontravam-se em risco elevado e 28,6% 

encontravam-se em risco muito elevado. Resultados parecidos também foram 

encontrados por Scarparo; Amaro e Oliveira (2010), estes observaram que 56,5% das 

trabalhadoras de um restaurante universitário possuíam circunferência abdominal 

maior que 88 cm, o que significa risco de complicações metabólicas. 

A circunferência do braço (CB) é utilizada como indicador de reserva calórica e 

proteica (NAJAS; YAMATTO, 2010). Analisando CB (circunferência de braço), cinco 

deles (23,8%) encontravam-se com desnutrição, doze (57,1%) encontravam-se com 

eutrofia e quatro (19%) com sobrepeso. 

Com relação aos dados alimentares: 81% dos funcionários relataram o uso de 

gorduras de origem vegetal (óleo de soja, girassol, milho, algodão, canola e/ou 

azeites), seguido por 19% que afirmaram utilizar margarina ou manteiga em casa para 

cozinhar alimentos. O consumo de óleos e gorduras está diretamente relacionado à 

saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou recomendações para a 

prevenção de doenças na população e dentre elas está o uso limitado de gorduras, a 

substituição das gorduras saturadas pelas insaturadas, e eliminação do consumo de 

ácidos graxos trans da alimentação cotidiana (BERNARDO; MARYASSA; PROENÇA, 

2009). 

Referente ao consumo de bebidas alcoólicas, 100% dos funcionários não 

consomem nenhum tipo de bebida alcoólica, aonde devemos levar em consideração 

que praticamente todos eram adventistas; 81% dos pesquisados não acrescenta mais 

sal na comida posta ao prato, enquanto 19% relataram acrescentar mais sal na comida 

posta ao prato. 

Quanto ao consumo de leguminosas, 66,7% afirmaram consumirem 4 ou mais 

vezes algum tipo de leguminosas, enquanto 4,8% não consumem nenhuma 
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leguminosa, o Guia Alimentar para a População Brasileira, afirma que a redução no 

consumo de leguminosas é outra tendência que revela uma mudança no padrão 

alimentar brasileiro e, sem dúvida, não desejada, já que a queda é de 31% no 

consumo deste grupo (BRASIL, 2006). Sobre o consumo de arroz ou macarrão, 71,4% 

dos pesquisados relataram consumir de 1 a 5 colheres de sopa/dia, seguido por 28,6% 

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 funcionários que relataram consumir uma frutas e/ou  um 

suco natural de fruta foi de 14,3%, enquanto 38,1% dos alunos afirmaram consumir 4 

frutas ou copos de suco natural por dia; sobre o consumo de verduras e/ou legumes, 

52,4% dos pesquisados relataram consumir de 1 a 4 colheres de sopa de verduras ou 

legumes/dia, seguido por 38,1% que consomem de 5 a 8 colheres e 9,5% consomem 

9 ou mais colheres de verduras e/ou legumes. O levantamento do Ministério da Saúde, 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (VIGITEL, 2017), revela que apenas 1 entre 3 adultos consomem frutas e 

hortaliças em 5 dias da semana.  

Nesta ação constatou-se que 57,1% afirmaram possuir o costume de trocar o 

almoço ou jantar por lancha, 19% dos funcionários não costumam trocar refeições por 

lanches e 23,08% às vezes trocavam. Os inquéritos telefônicos de âmbito nacional 

ocorridos no Brasil (Vigilância de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 

têm mostrado uma tendência a hábitos alimentares inapropriados da população 

(BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Um destes é o indicador que mostra a 

frequência no hábito de substituir o almoço ou o jantar por um lanche de baixo valor 

nutritivo. A pesquisa do Vigitel mostrou que 16,5% dos brasileiros (12,6% dos homens 

e 19,7% das mulheres) costumam trocar o almoço ou jantar por lanches como pizzas, 

sanduíches ou salgados diariamente. 

Referente ao consumo de alimentos industrializados (doces, frituras e 

embutidos), 47,6% consomem menos de 1 vez por mês, 28,6% relatam comer de 2 a 

3 vezes por semana, 14,3% de 4 a 3 vezes por semana, enquanto 9,5% afirmam 

consumir esse tipo de alimentos todos os dias. Assim, conforme a POF de 2008-2009, 

em relação ao consumo dentro do domicilio nas áreas urbanas e rurais, o consumo 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 443 

per capita/dia na zona rural é em sua maioria de arroz, feijão, batata-doce, mandioca, 

peixes e carnes salgadas, já na área urbana há um maior consumo de alimentos 

prontos para o consumo ou processados como, por exemplo, pão de sal, biscoitos 

recheados, iogurtes, sanduíches entre outros. Fora do domicilio o consumo entre as 

áreas é praticamente igual prevalecendo alimentos mais industrializados e 

processados como, por exemplo, consumo de pizzas, sanduíches e principalmente as 

bebidas alcoólicas e destiladas (IBGE, 2010). 

Entre os pesquisados, 47,6% afirmam consumir de mais de 8 copos de 

água/dia, 19% de 3 a 4 copos de água/dia, 19% de 5 a 7 copos de água/dia, sendo 

que 14,3% consomem 1 de 2 copos de água/dia.  

Na palestra para os funcionários, nós mostramos a importância de uma 

alimentação equilibrada e entregamos um panfleto para cada um com os seus 

resultados nutricionais e também com informações sobre os padrões nutricionais e 

bons hábitos de vida, ensinando como montar um prato saudável onívoro e 

vegetariano com programa “Meu prato saudável”. Por fim, foi passado dez passos 

para uma alimentação saudável pelo “Guia Alimentar para a População Brasileira” 

(BRASIL, 2014). Os funcionários ficaram muito animados para receber os resultados 

do estado nutricional deles e interagiram bastante na palestra. 

No decorrer da pesquisa foi possível identificar a dificuldade dos participantes 

em leitura de rótulos, diferenciação de macronutrientes para a elaboração de um prato 

saudável e de classificar os alimentos in-natura, minimamente processados, 

processados e ultra processados. A informação sobre o estado nutricional de um 

indivíduo ou de uma coletividade torna-se mais um elemento do diagnóstico, um 

subsídio para o planejamento de ações com a finalidade de promover a saúde 

(CASTRO, 2004). 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, verificou-se a alta frequência de excesso de peso e hábitos 

como o consumo de frutas e hortaliças reduzido, alto consumo de gordura da carne e 

da pele do frango e a alta substituição da janta ou do almoço por lanche, podem 

contribuir com este quadro. Apesar do público alvo trabalhar diretamente com 

alimentação, muitos desconheciam as proteínas vegetais e os tipos de alimentos (in 
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natura, minimamente processados, processados e ultra processados). Sendo assim, 

a ação educativa mostrou- se uma ferramenta importante para a promoção da saúde.  

 
Palavras-Chave: Avaliação Nutricional; Hábitos Alimentares; Unidade de 
Alimentação e Nutrição. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conceito de imagem corporal é definido como a imagem do corpo formada 

na mente do indivíduo, envolvido pelas sensações e experiências imediatas (STICE, 

2002). Segundo Thompson (1996), envolve três componentes: preceptivo, que se 

relaciona com a precisão da percepção da própria aparência física, envolvendo uma 

estimativa do tamanho corporal; subjetivo, que envolve aspectos como satisfação com 

a aparência, o nível de preocupação e ansiedade a ela associada; comportamental, 

que focaliza as situações evitadas pelo indivíduo por experimentar desconforto 

associado à aparência corporal. 

Estudos têm relacionado a influência da mídia no desencadeamento de 

distúrbios da imagem corporal e alimentares. As análises têm estabelecido que: 

modelos, atrizes e outros ícones femininos vêm se tornando mais magras ao longo de 

décadas. Indivíduos com transtornos alimentares sentem-se pressionados pela mídia 

para serem magros e reportam terem aprendido técnicas não saudáveis de controle 

de peso através desse veículo (STICE, 2002). 

Souza e Alvarenga (2016), em uma revisão integrativa, demonstraram que a 

insatisfação corporal é comum entre estudantes universitários, sendo os fatores 

relacionados: a exposição à mídia e redes sociais, o período menstrual e a baixa 

autoestima. Cerca de 64,4% das universitárias brasileiras apresentavam relevante 

insatisfação corporal, com algumas diferenças regionais (ALVARENGA et al., 2010). 

 

OBJETIVOS 

 

Analisar a percepção e satisfação com imagem corporal de universitários de 

uma instituição de ensino superior localizada na zona Sul de São Paulo e desenvolver 

uma ação educativa em nutrição com foco na aceitação corporal. 
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MÉTODOS 

 

Intervenção nutricional desenvolvida por estudantes do 4º semestre do curso 

de nutrição, na qual universitários de uma instituição de ensino localizada na zona sul 

de São Paulo constituíram o público alvo. 

A primeira etapa do projeto consistiu na aplicação de um questionário online 

com questões sobre idade, sexo, peso, altura e a Escala de Silhuetas de Stunkard 

(1983) para avaliação da imagem de percepção corporal. A escala apresenta nove 

silhuetas, numeradas de 1 a 9, onde a magreza é representada pela silhueta 1 até a 

obesidade severa representada pela silhueta 9. O participante após análise da mesma 

escolheu o número correspondente a silhueta que o mesmo considera semelhante à 

sua aparência corporal real, bem como o número da silhueta que o mesmo acreditava 

ser da sua imagem corporal ideal. A classificação ocorreu pelo cálculo da diferença 

entre os valores das silhuetas da aparência corporal real e aparência corporal ideal, 

quando igual a zero, o sujeito foi classificado como satisfeito e quando diferente de 

zero, foi classificado como insatisfeito (PEREIRA et al., 2009). 

A segunda etapa foi uma ação educativa em forma de circuito, que envolveu 

na primeira parte frases e imagens de corpos socialmente aceitos e na segunda, 

frases motivacionais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados antropométricos coletados mostraram que a maior parte dos 

universitários estudados estava com peso adequado (n=48, 68,8%). Os demais 

estudantes que apresentaram distúrbios nutricionais tinham, principalmente, excesso 

de peso, sendo: 21,9% com sobrepeso e 3,2% obesos; apenas 6,3% estavam com 

baixo peso. 

O problema de excesso de peso foi menor que as estatísticas nacionais. A 

pesquisa realizada pelo VIGITEL (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção Para Doenças Crônicas por inquérito telefônico), com a população de todas 

as capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal mostrou que a frequência 

de excesso de peso foi de 53,8%, sendo maior entre homens (57,7%) do que entre 

mulheres (50,5%). Em ambos os sexos, a frequência da obesidade aumenta duas 
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vezes da faixa de 18 a 24 anos para a faixa de 25 a 34 anos de idade. A frequência 

de obesidade diminui com o aumento da escolaridade (MALTA et al., 2015).  

Ao comparar a silhueta real (baseada no Índice de Massa Corporal - IMC) 

daquela que o participante da pesquisa selecionou como sendo a real, percebe-se 

que a maioria dos universitários (n= 38, 59,38%) apresenta alguma distorção da 

imagem corporal, sendo que 20,31% se veem com a silhueta menor do que realmente 

é e 39,06%(n=25) se veem com a silhueta maior do que a real. Apenas 40,63% 

(menos da metade) se enxergam como realmente são. 

Em relação à satisfação corporal, 78,13% (n=50) dos estudantes estavam 

insatisfeitos com a sua própria imagem corporal, sendo que 46,88% (n=30) queriam 

perder peso e 31,25% (n=20) gostariam de ganhar peso. Logo, apenas 21,88% (n=14) 

estavam satisfeitos com sua imagem corporal. 

Um estudo realizado por Alvarenga et al. (2010) com 2.402 universitárias de 37 

instituições de educação superior das cinco regiões do Brasil avaliou a insatisfação 

corporal e atitudes alimentares em estudantes da área da saúde por meio da Escala 

de Silhuetas de Stunkard. As universitárias escolheram em média a figura 4 

(correspondente ao IMC 23,1 eutrófico) como representativa de seu corpo atual (eu), 

sendo as mais escolhidas a 4 (29,9%), a 3 (21,3%) e a 2 (19,8%), correspondentes 

aos IMC 20,9 e 19,3 respectivamente. Em média, as universitárias desejavam como 

ideal uma figura um número menor que aquele apontado como atual: as figuras ideais 

mais escolhidas foram a 3 (38,4%) e a 2 (33,3%), e a amplitude da diferença entre a 

figura eu e ideal variou de três figuras maiores a oito figuras menores. Quanto à figura 

escolhida como saudável, as mais frequentes foram a 3 (42,1%), a 2 (25,7%) e a 4 

(25,3%), correspondentes à eutrofia. Do total nacional, 64,4% das universitárias 

desejavam ser menores em algum grau (21,8% escolheram como ideal a mesma 

figura que correspondente à imagem real e 13,9%, uma figura maior). Além disso, 

54,9% escolheram como saudável uma figura menor que a correspondente à imagem 

real (29,9% escolheram como saudável a mesma que a figura real e 15,2%, uma figura 

maior). 

A ação educativa desenvolvida consistiu em um circuito no hall de entrada da 

instituição e para alcance do objetivo pré-estabelecido, foram utilizados materiais 

visuais como imagens com frases de impacto, sendo dividido em duas categorias. Na 

primeira parte foi sobre o padrão de beleza imposto pela mídia, onde foram 
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apresentadas imagens de modelos anoréxicas, e frases de cunho autoritário e 

ditatorial sobre corpo, beleza e dietas.  

Em um estudo Assunção (2002) mostrou que, para os homens, o corpo perfeito 

seria aquele que é forte e musculoso, representando o ideal de imagem corporal 

masculina. Branco; Hilário e Cintra (2006) acrescentam que o corpo musculoso tem 

sido desejado cada vez mais, embora existam homens que visem a um corpo esguio, 

caracterizando-se, mais tarde, um quadro de dismorfia muscular ou anorexia nervosa. 

Com vistas a compreender as alterações da imagem corporal masculina estão ligadas 

ao uso de anabolizantes, Kanayama et al. (2006) observaram que os homens 

avaliados utilizavam esses produtos não para fins atléticos, mas simplesmente para 

melhorar a aparência pessoal. Em síntese, os autores afirmam que o uso de 

anabolizantes em longo prazo pode levar a um quadro de dismorfia muscular, assim 

como à alteração na imagem corporal e na autoestima. 

Em um estudo sobre o impacto da mídia no comportamento alimentar, Andrade 

e Bosi (2003) relataram que, para o sexo feminino, o ideal de corpo seria esguio, como 

o de modelos e atrizes, que estão cada vez mais magras. A mídia transmite uma 

imagem de corpo perfeito, o que leva as mulheres, principalmente as adolescentes, a 

uma busca incessante para atingir esse modelo ideal.  

Ao pesquisar a influência da mídia sobre o desenvolvimento de distúrbios 

alimentares em meninas, Field et al. (1999) concluíram que as jovens passam a ter 

sentimentos negativos em relação a seu corpo por conta de alguns quilos a mais e 

que aprendem técnicas não-saudáveis de controle de peso, tais como indução de 

vômitos, exercícios físicos exacerbados, uso de laxantes e dietas drásticas, para se 

aproximarem da aparência corporal vista na televisão, no cinema ou em revistas. 

De acordo com Bernardi; Cichelero e Vitolo (2005), o controle da ingestão de 

alimentos por meio de dietas restritivas gera comportamentos crônicos, levando a 

atitudes provavelmente desencadeadoras de transtornos alimentares. Além desses 

fatores, uma baixa autoestima e um histórico de excesso de peso também podem 

acarretar distúrbios alimentares. 

Na segunda parte do circuito, as frases e imagens foram motivacionais, para 

promover satisfação corporal: Você é linda(o)!, Faça as pazes com seu corpo!, Shake 

não substitui a refeição, Você é o seu padrão de beleza!, entre outros. 

Houve um impacto positivo nas pessoas, já que as ideias transmitidas eram 

diferentes das já conhecidas por elas, fazendo elas refletirem sobre a percepção que 
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tinham sobre seus corpos e como a mídia e pressão social influenciavam nisto. As 

imagens e as frases usadas possuíam a função de incentivá-las a aceitarem seus 

corpos sem padrões pré-estabelecidos. Durante o percurso, 129 universitários 

responderam a uma enquete feita em um cartaz com a seguinte frase: Se esta folha 

de papel fosse um espelho você estaria feliz ao se ver? 

No total, 87 responderam sim (que estavam felizes com o corpo) e 42 não 

estavam contentes com a imagem que via no espelho. Ressalta-se ainda que mais da 

metade das pessoas que participaram do circuito, preferiram não responder à 

pergunta. 

Segundo Scagliusi e Lourenço (2010), ações que estimulem a aceitação do 

tamanho corporal em suas formas diversas são ainda um desafio e têm motivado a 

realização de estudos. O discurso nutricional deve combater a chamada ditadura da 

beleza, por meio do desenvolvimento de posturas críticas acerca de dietas restritivas 

e de promoção de visões mais realistas do que são formatos e tamanhos corporais 

adequados, bem como minimizar a aparência como um indicativo de valor. 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que apesar da maior parte dos universitários está com estado 

nutricional adequado, o nível de insatisfação corporal é alto. A imagem corporal é 

modelada por diversos fatores e é influenciada fortemente pela mídia e cultura, por 

isso, ações que estimulem uma melhor relação com o corpo e com a alimentação são 

extremante importantes para esses grupos principalmente (já que são os mais 

atingidos) e devem fazer parte das atividades educativas em nutrição, sendo elas 

promovidas nas escolas, centros universitários, academias, espaços influentes do 

bairro onde residem, UBS, e os demais locais onde houver a necessidade de aplicar 

a ação.  

 
Palavras-Chave: Percepção da Imagem Corporal; Satisfação Corporal; 
Universitários. 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDRADE, A.; BOSI, M. L. M. Mídia e subjetividade: impacto no comportamento 
alimentar feminino. Revista de Nutrição, Campinas, v. 16, n. 1, jan./mar. 2003. 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 451 

 
ALVARENGA, M.S. et al. Insatisfação com a imagem corporal em universitárias 
brasileiras. J. bras. psiquiatr., Rio de Janeiro, v. 59, n. 1, p. 44-51, 2010. 
 
ASSUNÇÃO, S. S. M. Dismorfia muscular. J. bras. psiquiatr., São Paulo, v. 24, n. 3, 
dez. 2002 
 
BRANCO, L. M.; HILÁRIO, M. O. E.; CINTRA, I. P. Percepção e satisfação corporal 
em adolescentes e a relação com seu estado nutricional. Revista Psiquiatria 
Clínica, São Paulo, v. 33, n. 6, 2006. 
 
BERNARDI, F.; CICHELERO, C.; VITOLO, M. R. Comportamento de restrição 
alimentar e obesidade. Revista de Nutrição, Campinas, v. 18, n. 1, jan./fev. 2005. 
 
FIELD, A.E. et.al. Relation of peer and media influences to the development purging 
behaviors among pre-adolescent and adolescent girls. Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, v. 153, n. 11, Nov. 1999. 
 
KANAYAMA, G. et al. Body image and attitude estoward male roles in anabolic-
androgenic steroid users. American Journal Psychiatry, v. 163, n. 4, 2006. 
 
MALTA, D. C. et al. Fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito 
telefônico nas capitais brasileiras, Vigitel 2014. Rev. bras. epidemiol., São Paulo, 
v.18, supl. 2, p. 238-255, Dec. 2015. 
 
PEREIRA, E. F.; GRAUP, S.; LOPES, A. S.; BORGATTO, A. F.; DARONCO, L. S. E. 
Percepção da imagem corporal de crianças e adolescentes com diferentes níveis 
sócioeconômicos na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Revista 
Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 9, n. 3, p. 253-262, 2009. 
  
SCAGLIUSI, F. B.; LOURENÇO, B. H. A ditadura da beleza e suas consequências 
no discurso nutricional. In: ALVARENGA, M.; SCAGLIUSI, F. B.; PHILIPPI, S. T. 
Nutrição e transtornos alimentares: Avaliação e tratamento. 1ªed. Barueri: 
Manole, 2010, cap. 4, p. 59-63. 
 
SOUZA, A. C.; ALVARENGA, M. S. Insatisfação com a imagem corporal em 
estudantes universitários: Uma revisão integrativa. J. bras. psiquiatr., Rio de 
Janeiro, v. 65, n. 3, p. 286-299, Sept. 2016. 
  
STICE, E. Body Image and Bulimia Nervosa. In: CASH, T.; PRUZINSKY, T. (org). 
Body Image: a handbook of theory, research & clinical practice. (pp.304 -311) 
Nova Iorque: The Guilford Press. 
 
STUNKARD, A.; SORENSEN, T.; SCHLUSINGER, F. Use of Danish adoption 
register for the study of obesity and thinness. In: KETY, S.; ROWLAND, L. P.; 
SIDMAN, R. L.; MATTHYSSE, S. W., editors. The genetics of neurological and 
psychiatric disorders. New York: Raven; 1983. p. 115-20.  
 
THOMPSON, J. K. Body Image, Eating Disorders and Obesity. Washington D.C.: 
American Psychological Association, 1996.   



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 452 

TRABALHANDO A NUTRIÇÃO COMPORTAMENTAL A PARTIR DE 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO ALIMENTAR E AS DIETAS 

ADOTADAS POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 
  

Karoline Carvalho dos Santos Almeida; Thais da Silva Nunes; Felipe 
Cipriano de Oliveira; Steffany Teodoro Santos; Sabrina Daniela Lopes 

Viana; Marcia Maria Hernandes de Abreu de Oliveira Salgueiro. 
 

E-mail: karolinecarvalho16@gmail.com 
  

INTRODUÇÃO 

 

A mídia promove uma forte imagem de ‘’corpo ideal’’, refletindo na vida de 

crianças, adolescentes e jovens, o que acarretar distúrbios alimentares, como 

anorexia e bulimia (WITT et al. 2009). O padrão de beleza veiculado pelos meios de 

comunicação e pelo convívio social parece exercer efeito marcante sobre as mulheres 

(VEIGA, 2006).  

Em um estudo com graduandos de Educação Física e Nutrição, Campos et al. 

(2016) verificaram que os comportamentos alimentares foram influenciados 

fortemente pela incorporação de um corpo preconizado na sociedade, seguido pela 

pressão exercida pela mídia para atingir esse corpo, pela influência dos aspectos 

socioculturais gerais e pela exposição de imagens de corpos atléticos.  

O papel do nutricionista é fundamental, orientando e ajudando as pessoas a 

modificarem seus hábitos alimentares, através da educação alimentar e nutricional. A 

educação alimentar e nutricional se configura como um campo de conhecimento e 

prática continua e permanente, intersetorial e multiprofissional, que utiliza diferentes 

abordagens educacionais (BRASIL, 2012).  

A nutrição comportamental é uma abordagem cientifica e inovadora da nutrição, 

que inclui os aspectos fisiológicos, sociais e emocionais da alimentação e promove 

mudanças no relacionamento do nutricionista com seu paciente, e da comunicação 

na mídia e da indústria com seus consumidores (ALVARENGA et al., 2015).  

 

OBJETIVOS 
 

 Avaliar o consumo alimentar de universitários e a aderência a dietas; 

 Desenvolver uma ação com foco na nutrição comportamental junto a este 

público.   
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MÉTODOS 

 

Trata-se de um projeto desenvolvido pelos estudantes do quarto semestre de 

nutrição sob supervisão docente, dentro das disciplinas Interação Ensino e Serviço e 

Educação em Nutrição. O público alvo foi composto por universitários de uma 

instituição de ensino superior na zona sul de são Paulo.  

O projeto ocorreu em setembro e outubro de 2017 e foi dividida em duas etapas. 

A primeira etapa constitui na aplicação de um questionário online com 28 perguntas 

sobre consumo alimentar e tipos de dietas, após o aceite do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido pelos universitários. O instrumento baseou-se no questionário 

“Como vai a sua alimentação” – do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) e no trabalho 

de Santos e Silva (2016).   

A segunda etapa do projeto foi uma ação educativa com foco na nutrição 

comportamental por meio de cartazes, explicação e entrega do prato Mindful Eating 

em folder, além da oferta de um doce como forma de trabalhar a questão da culpa ao 

comer um alimento tido como proibido.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A primeira etapa da ação teve a participação de 64 universitários, sendo 84,4% 

do sexo feminino e 15,6% do sexo masculino. Majoritariamente, 93,8% eram solteiros, 

sem filhos (95,3%), 53,1% não trabalham e 59,4% são alunos externos (não moram 

na residência estudantil).  

Sobre o consumo alimentar dos estudantes: 32,8% consumiam duas frutas ou 

copos de suco natural por dia, 28,1% ingeriam três frutas e 6,3% não comiam 

nenhuma porção de fruta por dia. Em relação à quantidade de verduras e legumes 

ingeridas por dia: 70,3% comiam de 1 a 4 colheres de sopa, 20,3% de 5 a 8 colheres 

de sopa e 3,1% 9 ou mais colheres de sopa.   

Em relação as leguminosas consumidas por semana: 83,1% consumiam de 4 

ou mais vezes, 12,3% 3 vezes e 1,5% apenas 1 vez. Sobre a quantidade de cereais 

por dia, 71,9% ingeriam de 1 a 5 colheres de sopa, 18,8% de 6 a 10 colheres e 3,1% 

nenhuma. Nos pedaços consumidos por dia do grupo de carnes e ovos: 64,1% 

comiam de 0 a 1 pedaços e 1 ovo e 7,8% mais de 2 pedaços ou mais de 2 ovos por 
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dia. Em relação à gordura que aparecem na carne vermelha ou na pele do frango: 

75% disse que retirava e 12,5% não consumiam carne vermelha.  

No tocante aos alimentos como frituras, embutidos, doces, balas e bolos: 40,6% 

ingeriam de 2 a 3 vezes por semana, 20,3% menos que 1 vez por semana e 9,4% 

todos os dias. Cerca de 93,8% utilizavam óleo vegetal como: soja, girassol, milho, 

algodão ou canola e 6,3% margarina ou gordura vegetal para cozinhar os alimentos 

em suas casas. A maioria (88,9%) relatou não adicionar mais sal na comida que está 

no prato. Cerca de 53,2% tinham o costume de trocar almoço ou jantar por lanches. 

Sobre a ingestão de água:  64,1% tomavam de 5 a 7 copos por dia. 

Segundo os dados da pesquisa realizada pelo VIGITEL (BRASIL, 2017), a 

frequência de consumo regular de frutas e hortaliças pelos brasileiros é baixa, sendo 

de 35,2%. Na pesquisa junto aos universitários, o consumo foi alto, cerca de 93,8% 

ingeriam entre 4 ou mais frutas por dia e 93,7% consumiam hortaliças diariamente.   

A frequência do consumo de feijão em cinco ou mais dias da semana foi de 

61,3% na pesquisa com o Vigitel, com os universitários a pergunta foi das leguminosas 

em geral e o consumo relatado de 4 ou mais vezes por semana foi de 83,1%. Cerca 

de 32,0% dos brasileiros consomem a gordura na carne, valor três vezes maior que a 

encontrada nos universitários. 

A segunda parte do questionário consistia em perguntas sobre adoção de 

dietas: 65,6% afirmaram já ter realizado algum tipo de dieta e 25,0% estavam 

seguindo algum tipo de dieta no momento. Apenas 24,0% tinham sido elaboradas por 

um nutricionista. No tocante ao objetivo ou motivação: 28,7% aderiram as dietas para 

emagrecer, 24,5% pela saúde, 20% para definir o corpo, 17% para aumentar a massa 

muscular, 7,4% para alcançar um corpo perfeito e 2% por outros motivos.  Nos 

resultados obtidos com a realização de dietas, 50,0% alcançaram o resultado 

esperado, 22,0% mudanças que foram abaixo do resultado, para 20% não houve 

mudanças e 8,0% obtiveram efeitos contrários. Em relação a duração dos efeitos da 

dieta: em 46,8% durou um tempo médio (3 a 6 meses), 31,9% por muito tempo (mais 

de 1 ano) e 21,3% pouco tempo (menos de 1 mês). 

Na segunda parte, foram expostos cartazes com frases de nutrição 

comportamental, os seus pilares e os princípios. Os pilares são: permissão 

incondicional para comer (com sintonia) entendendo e equilibrando o que é preciso e 

o que é desejado; atender os sinais da fome e saciedade; e comer por razões físicas 

e não emocionais. Os princípios são:  
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1. Rejeitar a mentalidade de dieta;  

2. Honrar a fome;  

3. Fazer as pazes com a comida;  

4. Desafiar o policial alimentar;  

5. Sentir a saciedade;  

6. Descobrir o fator de satisfação;  

7. Lidar com as emoções sem usar a comida;  

8. Respeitar o seu corpo;  

9. Exercitar-se sentindo a diferença;  

10. Honrar a saúde - praticar uma nutrição gentil.  

 

Algumas das frases colocadas nos cartazes foram do comer intuitivo, como: 

você é o maior especialista do seu próprio corpo, ninguém tem como saber quais são 

seus pensamentos, seus sentimentos, se você está ou não com fome e o que te 

satisfaz; e quem ousar dizer adeus às dietas e embarcar no caminho do comer 

intuitivo, precisa estar preparado para apreciar mais a comida, alimentar melhor o 

corpo com o que ele precisa, se sentir melhor com ele, curtir mais a vida e ter mais 

tempo para outros assuntos da vida. E junto com o comer intuitivo, essa frase: não 

vou seguir dieta nenhuma se ela quiser, ela que me siga! (ALVARENGA et al., 2015).  

Também foi mostrado o prato da nutrição comportamental o mindful eating 

(comer com consciência) e entregue um folder dele. Foi oferecido um brigadeiro feito 

com casca de banana, que é considerado um vilão por ser um alimento calórico e 

engordativo, por esse motivo, foi utilizado outros ingredientes, para trabalhar a 

questão da culpa por ter vontade de consumir esses tipos de alimentos. O brigadeiro 

foi um atrativo, para o circuito de demonstração dos trabalhos. O tema apesar de ser 

sempre falado, o modo que foi abordado, fez com que muitas pessoas se sentissem 

à vontade para relatar algumas experiências com a culpa, depressão, ansiedade e 

estresse e por esses motivos, buscavam conforto na comida.  

Ao discutir o comer sem culpa, percebeu-se que isso é um desafio para a 

maioria, por conta da preocupação com os padrões de beleza imposto pela sociedade 

e pela mídia. Os padrões estéticos exigidos pela sociedade, não é algo da atualidade, 

segundo Scagliusi e Lourenço (2010) o formato corporal desejado pode variar com o 

período histórico de referência, mas a existência de um ideal a ser perseguido pelas 
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mulheres se faz constante ao longo dos séculos. Entretanto, considerando a 

diversidade de tamanhos, formas e cores que as pessoas apresentam, sempre que 

um único padrão de beleza for eleito e aceito, seja ele magro, musculoso ou gordo -, 

existirão pessoas marginalizadas. Surge, então, uma pergunta relevante: se tais 

padrões estéticos causam sofrimento, porque eles são abraçados e internalizados?   

A proposta da nutrição comportamental é o foco em aconselhamento 

nutricional, não prescritivo, visando à verdadeira mudança de comportamento e à boa 

relação com a comida, os quais podem garantir manutenção efetiva de peso saudável. 

a nutrição comportamental propõe uma abordagem que considera toda essa 

complexidade de comer na atualidade, além do foco na mudança de sentimentos, 

crenças, pensamentos e comportamentos; também considera modelos e técnicas que 

ajudam a tratar a comida e o ato de comer com os todos os seus múltiplos significados 

(ALVARENGA et al., 2015).  

  

CONCLUSÃO 

 

A avaliação do consumo alimentar mostrou que a maioria dos universitários 

possui hábitos alimentares considerados saudáveis (ingestão de frutas, verduras, 

água e leguminosas). Porém, a prática de dietas sem orientação de um nutricionista 

foi frequente neste grupo. Em relação a ação educativa, os resultados foram 

considerados positivos, uma vez que se tornou um instrumento de escuta de relatos 

de experiências e comentários sobre a culpa em comer certos alimentos ou de não 

adequação aos padrões corporais socialmente impostos; como também foi um meio 

de orientar o público sobre a importância da relação saudável com a comida.  

 

Palavras-chaves: Consumo Alimentar; Dietas; Nutrição Comportamental. 
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A EUTANÁSIA NA CONCEPÇÃO DE DISCENTES DO 6º SEMESTRE 
DO CURSO DE PEDAGOGIA DE UMA INSTITUIÇÃO 

CONFESSIONAL DA ZONA SUL DE SÃO PAULO 
 

Amanda Da Silva Oliveira; Ana Carolina Paixão; Raquel Amaral; 
Rebecca Aguiar; Thayna Freitas Do Vale; Eunice Barros Ferreira 

Bertoso. 
 

E-mail: mandaoliiveiira@gmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra eutanásia foi criada no século XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon. 

Na sua etimologia: “eu” significa bem, e “thanásia” equivalente à morte. Portanto, 

eutanásia significa “boa morte”, “morte apropriada”, “morte tranquila”. 

Desde tempos remotos a eutanásia esteve presente, apresentando-se como 

“solução” diante das limitações da medicina de cada época. Em muitos casos não 

havia o que fazer nem mesmo para aliviar a dor do doente, quanto mais para curá-lo. 

Portanto o “melhor” era permitir que os doentes recebessem ou pusessem fim à sua 

vida. A Constituição Federal de 1988 não autoriza a eutanásia no Brasil, mas em 

alguns países, é considerada uma prática lícita. A constituição brasileira elege como 

bem maior o direito à vida e defende casos em que pessoas que possuem uma 

enfermidade devem manter-se vivas mesmo que sofrendo até sua morte natural, pois 

não possuem o direito de antecipar a sua morte. É preciso ressaltar que o avanço da 

ciência, principalmente das técnicas da Medicina, atualmente com inúmeros 

tratamentos, propicia o prolongamento da vida das pessoas. Embora criticada, a 

eutanásia hoje tem origem em razão da atual incompetência da ciência médica frente 

a determinadas doenças. A inaptidão da medicina para curar enfermidades que 

causam extremo sofrimento.  

 

OBJETIVOS 

 

 Abordar a prática da eutanásia tomando como base os direitos fundamentais e 

a liberdade de escolha do cidadão sobre sua vida e a dignidade da pessoa humana, 

sem deixar de considerar a perspectiva da ética cristã. 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 460 

 Explorar os conhecimentos e a experiência dos participantes, proporcionando 

troca de ideias entre eles, para que todos se apoderassem das razões e das teorias 

por trás de cada conceito de eutanásia. 

 Promover a reflexão e o compartilhamento de experiências vividas em relação 

ao tema abordado no desenvolvimento do projeto.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo com caráter exploratório-descritivo, com abordagem 

qualitativa do tipo estudo de caso. O campo do estudo foi o curso de graduação em 

Pedagogia em uma instituição confessional na zona sul de São Paulo. A amostra foi 

por adesão de 65%, um total de 26 alunos matriculados na disciplina.  

Assim, procuramos desenvolver o conceito de eutanásia seguindo um 

questionário de opinião com seis questões. Os participantes não precisavam se 

identificar, apenas indicar idade, profissão e religião. 

Em relação à idade deste grupo, percebe-se que 15% correspondem aos que 

tem entre 33 a 40 anos de idade; os que estão na faixa acima de 41 anos de idade 

são 16% dos pesquisados. Entre 26 a 32 anos de idade, o total é 19% do número dos 

pesquisados e os que se apresentam entre 19 a 25 anos de idade correspondem a 

50% do total dos participantes. 

Dentre os sujeitos, 12 se identificaram como adeptos da religião Adventista do 

Sétimo Dia, 07 se identificaram como católicos, 06 se identificaram como evangélicos 

ou apenas cristãos e um participante afirmou não ter religião, todos cursando o sexto 

semestre do curso de pedagogia. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após análise dos questionários, desenvolvemos categorias que revelaram as 

representações coletivas de eutanásia. Partimos da sistematização de quatro 

categorias que representam os resultados da pesquisa:  

 

a. percepções sobre a eutanásia;  

b. a opinião na interrupção da vida;  

c. o sentimento de estar preparado para lidar com a eutanásia;  
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d. posição frente à eutanásia. 

 

Percepções sobre a eutanásia 

 

Nesta categoria analisamos as respostas da questão A do nosso questionário. 

Foi apresentada uma pequena introdução sobre o tema: A eutanásia é a atitude que 

proporciona uma morte fácil e sem sofrimento à pessoa que sofre de uma doença 

incurável ou muito sofrida, reduzindo-lhe o sofrimento prolongado, dando-lhe morte 

rápida e indolor. É o auxílio médico ativo à morte. Conceitualmente, necessita da 

prática de alguma ação, da qual resultará a morte. Depois realizamos a pergunta: 

“Você tinha um conhecimento prévio correto sobre o que se tratava a eutanásia?” 

Como pudemos ver ao alisar 69% dos sujeitos, afirmou já ter um conhecimento 

correto sobre o tema. Três pessoas, 13 % dos participantes, afirmaram ter um 

conhecimento prévio diferente do apresentado e cinco pessoas, 18%, não tinham 

conhecimento nenhum sobre a prática da Eutanásia.  

 

A opinião na interrupção da vida 

 

Nesta categoria foram avaliadas duas questões relacionadas a opinião pessoal 

dos sujeitos sobre a prática da eutanásia. Aqui consideramos as questões B e C do 

nosso questionário: “Você concorda com a prática de eutanásia?” e “Você considera 

a eutanásia a garantia de uma “morte digna”?” 

Ao analisarmos os gráficos I e II notamos que a maioria dos sujeitos, 50% no 

gráfico I e 61 % no gráfico II, são contra a interrupção da vida. Na questão B onde 

abordamos a opinião sobre a prática da eutanásia, 13 pessoas responderam não 

concordar, 8 não têm opinião formada e 5 pessoas são a favor da prática.  

Obtivemos dados muito parecidos na questão C, onde a temática era sobre a 

eutanásia garantir uma morte digna a quem está doente. Aqui a maioria também não 

concorda que a eutanásia possa trazer uma morte digna, seis pessoas precisam 

pensar melhor para poder expressar uma opinião e quatro pessoas consideram que 

sim, a eutanásia poderia trazer uma morte digna ao paciente.  
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O sentimento de estar preparado para lidar com a eutanásia 

 

Nesta categoria iremos analisar a percepção dos sujeitos sobre a dor de um 

paciente em estado terminal, considerando a eutanásia como alternativa para aliviar 

esse sentimento.  

Podemos notar através do gráfico que a metade dos participantes (13 pessoas, 

ou 50%) consideram que a abreviação da morte poderia aliviar a dor física de um 

paciente em fase terminal de uma doença, enquanto 9 pessoas (34%) consideram 

que a eutanásia, ou a abreviação da vida, não traria alívio para a dor física de um 

paciente. Quatro pessoas (16% dos participantes) ainda não possuem uma opinião 

formada sobre o assunto. 

 

Posição frente à eutanásia 

 

Nesta categoria analisamos a posição final dos participantes sobre a prática da 

eutanásia dentro da nossa realidade e no nosso país. Estamos considerando as 

questões E – “Você acha que a eutanásia deveria ser legalizada no Brasil” e F – “Você 

tem conhecimento de algum caso, na família ou próximo de você, que estivesse 

envolvido nesse “conceito”?”. 

Decidimos analisar essas questões na mesma categoria por acreditarmos que 

as duas tem grande relação entre si, uma vez que as pessoas que tiveram algum 

relacionamento com pacientes em estado terminal de alguma doença têm uma 

tendência a simpatizar com a eutanásia. Os dados dos gráficos confirmaram essa 

hipótese quando vimos que quatro pessoas, apenas 3%, acreditam que a eutanásia 

deveria ser legalizada no Brasil e três destas pessoas já tiveram algum tipo de 

relacionamento com pacientes em estado terminal de alguma doença.  

Todos os dias as discussões em torno da pena de morte, do aborto e da 

eutanásia estão na pauta dos congressos e senados mundiais. Ainda que em países 

como a Suíça, Austrália e Holanda, a eutanásia já esteja legalizada, não há uma 

solução à vista. Ela continua sendo um assunto debatido tanto no círculo cristão 

quanto no secular, sem que se encontre uma resposta satisfatória e definitiva. A Bíblia 

Sagrada deixa muito clara sua proibição sobre o assassinato. Desta forma, cada um 

deve avaliar se a prática da eutanásia vai contra ou não este mandamento. 
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A Constituição Federal de 1988 não autoriza a eutanásia no Brasil, mas em 

alguns países, listados acima, é considerada uma prática lícita. A constituição 

brasileira elege como bem maior o direito à vida e defende casos em que pessoas que 

possuem uma enfermidade devem manter-se vivas mesmo que sofrendo até sua 

morte natural, pois não possuem o direito de antecipar a sua morte. A constituição 

segue a linha de pensamento de que doenças incuráveis para ciência hoje, podem 

amanhã ter sua cura descoberta.  

É preciso ressaltar que o avanço da ciência, principalmente das técnicas da 

Medicina, atualmente com inúmeros tratamentos, propicia o prolongamento da vida 

das pessoas. Porém, esse prolongamento nem sempre é sinônimo de qualidade de 

vida. Muitas vezes pode levar a um doloroso e demorado processo até a morte do 

indivíduo. Assim, a Eutanásia volta às discussões científicas por questões éticas e 

morais, e por questões médicas. Enfim, a prática e a discussão a respeito da eutanásia 

continuam gerando polêmica. O debate a respeito do tema envolve várias disciplinas 

que se interessam e interferem no assunto da eutanásia, tentando explicá-la e 

algumas vezes se manifestando a favor ou contra sua prática. Os debates acalorados 

em torno do assunto são necessários pois apenas assim será esclarecido da forma 

correta seu real significado, embora seja conceituado por muitos de forma incorreta, 

se mantida a discussão, o tema continuará se atualizando até que seja encontrada 

sua clara definição.  

Sobre o assunto, Ronald Dworkin (2003, p. 36) pondera que:  

 

Três problemas distintos giram em torno das decisões sobre a 
eutanásia. Devemos ter a preocupação de respeitar ao máximo a 
autonomia do paciente, seus interesses fundamentais e o valor 
intrínseco ou a santidade de sua vida. Contudo, corremos o risco de 
não entendermos adequadamente nenhuma dessas questões, ou de 
não percebermos se elas são favoráveis ou contrarias à eutanásia em 
uma circunstância dada, enquanto não compreendermos melhor por 
que algumas pessoas querem permanecer biologicamente vivas 
enquanto puderem fazê-lo, inclusive em circunstancia terríveis, e por 
que outras, nas mesmas condições, insistem em morrer tão logo lhes 
seja possível. 
 

A metodologia proposta objetivou a produção de conhecimentos na área da 

eutanásia e os resultados permitem a reflexão sobre o tema pelos leitores, por meio 

da análise das categorias encontradas. As categorias revelam que poucos sujeitos 

desta pesquisa apresentam vivências e experiências adquiridas junto à família e 

entorno e muitos deles confirmam que a eutanásia precisa ser melhor discutida para 
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que possam se posicionar sobre o assunto. O estudo apresentado, ao buscar a 

compreensão dos conhecimentos que os alunos possuem sobre a eutanásia, 

encontrou nas respostas dos participantes uma posição de fragilidade. Pode-se 

justificar essa fragilidade com o fato de os participantes da pesquisa serem, em sua 

maioria, cristãos e que não tiveram alguma experiência com uma doença grave e sem 

cura no contexto familiar. O discurso religioso percebido nos participantes deste 

trabalho possibilita a reflexão sobre a realidade no nosso país. A relação com Deus 

se apresenta como uma oportunidade de ajuda aos doentes e seus acompanhantes 

ou como uma possibilidade de auxílio na aceitação da doença.  

Portanto, foi mostrado que a eutanásia não pode ser vista apenas como um 

procedimento médico para morrer sem sofrimento e dor. Há em nós um dever cristão 

de levar amor para aqueles que estão presos a um estado físico tão limitado como os 

aqui considerados. Ellen White (2007, p. 22) declara que:  

 
[...] é desígnio de Deus que os enfermos, os desafortunados, [...] 
ouçam Sua voz [de Cristo] por nosso intermédio. Mediante Seus 
instrumentos humanos Ele deseja ser um confortador, como o mundo 
jamais haja visto. Através de Seus seguidores devem ser transmitidas 
Suas palavras: "Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede 
também em Mim." (João 14:140) 
 

CONCLUSÃO 
 
O Projeto objetivou a produção de conhecimentos sobre a eutanásia e os 

resultados permitem a reflexão sobre o tema pelos leitores, por meio da análise das 

categorias encontradas. As categorias revelam que poucos sujeitos apresentam 

vivências adquiridas junto à família e muitos deles confirmam que a eutanásia precisa 

ser discutida para se posicionar. O tema foi desenvolvido com o objetivo de discutir o 

assunto dentro do âmbito ético cristão. Consideramos que é necessário que 

discutamos cada vez mais a questão e as concepções de eutanásia que justificam as 

falas dos participantes e sua visão sobre a noção de eutanásia.  

 

Palavras-Chave: Eutanásia; Concepção; Discentes; Pedagogia. 
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JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS: RECURSOS EFICAZES PARA O 
ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por objetivo relatar a experiência vivida em uma escola pública, 

mostrando as estratégias utilizadas para auxiliar os alunos com dificuldade de 

aprendizagem nas aulas de matemática. Os alunos aprenderam a interagir uns com 

os outros por meio dos jogos de matemática e desenvolveram a capacidade de 

resolver problemas alcançando o nível de operação concreta. 

 

OBJETIVOS 

 

Este artigo tem por objetivo relatar a experiência vivida em uma escola pública, 

entre alunos do ensino fundamental I, mostrando como jogos e atividades lúdicas 

podem auxiliar os alunos com dificuldade de aprendizagem de matemática. 

 

MÉTODOS 

 

O trabalho, de natureza qualitativa, é o relato de uma experiência vivida no 

âmbito do PIBID, subgrupo de Pedagogia- SP, no qual foram realizadas intervenções 

semanais, ao longo do ano de 2016, a fim de auxiliar crianças com queixa de 

dificuldades de aprendizagem, especialmente na matemática. As intervenções foram 

realizadas em uma escola municipal localizada na região sul de São Paulo, com seis 

alunos do Ensino Fundamental I. 

Os atendimentos a essas crianças eram realizados uma vez por semana, sendo 

que cada intervenção tinha duração de 50 minutos. As crianças eram atendidas em 

duplas, que foram agrupadas de acordo com as dificuldades que apresentavam, de 

modo que cada dupla de crianças apresentasse dificuldades semelhantes. As 

crianças participantes do projeto, eram encaminhadas a nós pela professora regente.  
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A proposta do subprojeto consistia também em, além das intervenções em 

duplas, com jogos e atividades lúdicas, acompanhar essas crianças durante todo o 

restante do período, em sala de aula, auxiliando nas atividades escolares, buscando 

promover seu rendimento. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir do diagnóstico inicial verificamos que a dupla A, enfrentava dificuldades 

de contagem, sabiam contar os números de 1 a 20, mas não conseguiam distinguir 

entre unidade e dezena e não compreendiam o valor posicional dos números.  

Já no caso da dupla B, a dificuldade dos alunos era identificar o valor posicional 

dos números e não tinham estabelecida a rede numérica dos numerais mais baixos, 

como por exemplo: rede numérica do número 5. Não conseguiam resolver os cálculos 

e problemas sem o auxílio de materiais, como palitos, fichas, lápis, entre outros.  

Por isso os jogos propostos tinham o objetivo de auxiliar na concentração dos 

alunos e estimular a contagem mental. Nas intervenções os alunos perceberam 

diversas maneiras para se alcançar o resultado 10 como: 2+8, 5+5, 6+4, 9+1, 7+3, o 

objetivo era que eles compreendessem que o número 10 representa uma quantidade 

de 10 objetos, ampliando a sua rede número e percebendo as diversas formas que 

poderiam usar para alcançar o resultado (KAMII; JOSEPH) 

Construir uma rede de relações numéricas significa que queremos crianças que 

pensem o “sete”, por exemplo, de todas as maneiras, diferentes e inter-relacionadas, 

tais como 3+4=7, (3+3) + 1 = 7, (5+4) - 2 = 7 e 7= metade de 14. A criança que tenha 

construído esse tipo de rede em sua mente pode usá-la para mudar 7+8, por exemplo, 

para (7+7) +1, para (7+3) + 5, ou para (8+2) + 5. Uma rede de relações numéricas 

servirá às crianças durante toda a vida em todas as demais operações matemáticas 

(2005, p. 62). 

No decorrer das semanas trabalhamos com a dupla A, realizando as 

intervenções com atividades lúdicas, utilizando massa de modelar. Eles tinham que 

resolver situações problemas, distribuindo a quantidade da massa de acordo com os 

números distribuídos sobre a mesa. Trabalhamos também com fichas em busca de 

distinguir o estágio de abstração que as crianças se encontravam. Mesmo ambos 

estando com nove anos, onde deveriam atingir a abstração reflexiva, isto não 

acontecia. Eles não conseguiam realizar operações mentalmente, e a utilização de 
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materiais concretos não eram utilizados pelos alunos e professores. O enfoque 

principal nas intervenções realizadas era auxiliar o aluno a construir noções 

numéricas, a partir do uso de materiais concretos para que os mesmos pudessem 

assim aprimorar suas relações mentais, e com o passar as intervenções eles tiveram 

um desempenho mental cada vez melhor. De acordo com Kamii, “Materiais 

manipuláveis são concretos e, portanto, acredita-se que dão uma melhor base para o 

entendimento de sinais matemáticos.” (2002, p. 38). Desta forma, prover para a 

criança recursos para que ela possa ter um entendimento melhor sobre operações 

matemáticas é fundamental estabelecer relações na mente, e só assim ela conseguirá 

realizar operações desde as mais simples até as mais complexas. Promovendo um 

aprendizado significativo e não apenas uma memorização. 

Ao trabalharmos com intervenções com a dupla B, perceber uma carência em 

relação à rede numérica dos primeiros algarismos, uma vez que com a ausência da 

mesma, contas como 4+3=7, se tornavam contas complexas ao invertemos elas como 

3+4=7. Para a pessoa que já possui a rede numérica do número sete construída, pode 

parecer algo simples realizar essas operações, porém ao ver da criança que ainda 

não estabeleceu isto é algo extremamente complicado, principalmente se apenas 

oferecermos apenas uma forma de chegar ao resultado. 

Realizamos duas experiências, na primeira propusemos as crianças que 

realizassem algumas operações matemáticas apenas com um lápis e uma folha, e a 

na segunda experiência apenas materiais como fichas, tampinhas, recursos 

concretos. A dupla A e a dupla B realizaram essa atividade com certa dificuldade 

conseguiram realizar as atividades propostas, mas foi ser possível notar na primeira 

experiência que as crianças ora contavam a sequência numérica com o auxílio de 

seus dedos, ora riscavam em suas folhas alguns traços como palitinhos. 

Na segunda experiência foram dadas algumas situações problema, utilizando 

contas como na experiência anterior, porém desta vez eles não tiverem papel e caneta 

para a utilização. Disponibilizamos fichas, tampinhas de garrafa e palitos de sorvete 

para as crianças. Com a utilização de materiais concretos foi possível perceber que 

as crianças tiveram menos dificuldades para conseguirem realizar a atividade 

proposta. 

Conforme eram lançados os desafios, os alunos realizavam a situação 

utilizando materiais de apoio, como palitos e minibrinquedos. Foi possível perceber 

que eles conseguiam resolver os problemas usando as operações simultaneamente.  
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Essas atividades desafiavam as duplas a encontrarem as respostas, montando 

estratégias. Conforme eles resolviam, eram realizadas as intervenções por nossa 

parte, a fim de estimular os alunos a refletirem sobre suas respostas. A dupla B, 

demonstrava a sua estratégia por meio dos materiais, expondo sobre a mesa e 

explicando como conseguiu encontrar a resposta. Kamii e Joseph (2002, p. 158) 

afirmam que: 

 

Ao escolher problemas matemáticos, sugerimos que os professores 
deem problemas que estejam estreitamente relacionados as vidas das 
crianças e envolvam uma variedade de operações, conteúdos e 
situações. Às vezes, é bom dar problemas que envolvam números 
grandes, problemas que requeiram uma lógico-matematização 
especialmente cuidadosa. 
 

Outra forma de estimular os alunos não só nos momentos de intervenção, mas 

levando a prática para a sala de aula, foi permitir uma participação ativa e 

compartilhada entre os alunos, por meio de atividade em grupo. A professora titular 

da sala permitiu que realizássemos uma atividade com a turma toda do 4° ano, por 

isso propomos algumas dinâmicas com os alunos onde pudessem resolver alguns 

problemas como por exemplo: Quantos refrigerantes são necessários comprar para 

que todos os alunos dessa sala bebam? Nesses momentos todos os alunos se 

mobilizaram e fizeram as contas para saber quantos copos cada um iria tomar, depois 

eles separaram palitos de sorvete simbolizando cada copo a ser utilizado pela turma. 

E, por fim, somaram os palitos, a cada 4 palitos formavam 1 litro, todos participaram, 

alguns anotavam na lousa e outros repartiam com a turma, até que chegaram à 

conclusão de que 2 copos para cada aluno formavam meio litro, portanto como na 

sala de aula tinham 32 alunos eram necessários 8 refrigerantes para que todos 

pudessem tomar dois copos. 

Então foi lançado o seguinte desafio: E se cada aluno consumisse apenas 1 

copo de refrigerante? Os alunos novamente se reuniram e pensaram, até que 

começaram a retirar 1 palito de cada aluno, que estava representando 1 copo de 

refrigerante, então eles somaram os palitos e chegaram à conclusão de 4 

refrigerantes. 

Com o passar das semanas conseguimos trabalhar multiplicação com ambas 

as duplas, com atividades lúdicas, diferenciadas e partindo da realidade dos alunos, 

a escola onde ministramos o projeto possuía um grande número de escadas, e a sala 

a qual as crianças participantes do projeto estudavam estava localizada no último 
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andar. Utilizamos as escadas como suporte para a aprendizagem dos alunos, pois o 

projeto pode ser realizado tanto em sala de aula, como em outros espaços do 

ambiente escolar. Levamos ambas as duplas para o último lance de escada perto da 

sala deles e explicamos que se eles subissem dois degraus, somente uma vez, seria 

o mesmo que a expressão “2x1” e perguntamos quanto seria o resultado e todos 

responderam que resultado da expressão seria: 2, pois haviam subido apenas dois 

degraus. Consecutivamente eles realizaram “operações” mais complexas, nós os 

questionávamos como: “Se subíssemos seis degraus duas vezes, ao final, quantos 

degraus teríamos subido?”. Depois pedimos que eles dessem o resultado e 

explicassem o porquê daria o resultado que eles haviam dito, após sua explicação 

repetimos diversas vezes outras operações. A atividade foi muito bem recebida por 

eles e os levou a compreensão da multiplicação. Assim, possibilitando reflexões dos 

alunos e não apenas a memorização das operações. 

Diversas intervenções foram realizadas com as duplas, dentre elas atividades 

lúdicas e jogos também, assim como já fora citado. Porém, alguns jogos não obtiveram 

sucesso para as intervenções, pois o nível estava muito elevado para as crianças, 

assim como o jogo: “Quebra-cabeça triangular”. No jogo mencionado, há 

disponibilidade de serem trabalhadas as diversas operações numéricas. Optamos por 

trabalhar a adição, que era a operação com o maior entendimento por parte das 

crianças, mas infelizmente houve grande dificuldade para a realização do jogo. 

Mesmo sendo um jogo aparentemente fácil por se tratar de adição, se tornou 

complexo.  

O trabalho com os alunos contribuiu para nossa formação acadêmica, pois em 

cada intervenção os alunos refletiam sobre o trabalho em grupo e seu 

desenvolvimento cognitivo aumentava conforme eram propostos desafios a cada 

semana. Segundo a professora titular da sala, as aulas de matemática passaram a 

ser mais significativa para as crianças. 

 

CONCLUSÃO 

 

Essa experiência de atuação no PIBID foi essencial para nossa formação inicial 

como professoras. os levou a inúmeras reflexões sobre como a criança aprende e se 

desenvolve, relacionando a teoria com a prática, tornando nosso aprendizado mais 

significativo. Destacamos ainda, que o trabalho com jogos e atividades lúdicas 
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favorece enormemente o desenvolvimento do raciocínio lógico das crianças. Com eles 

é possível fornecer aos alunos a oportunidade de refletirem a partir de suas 

experiências, sem que lhe seja dada apenas uma única forma de pensar. Com os 

jogos e as atividades lúdicas eles são estimulados a buscar a autonomia intelectual. 

 

Palavras-Chave: Jogos; Lúdicos; Lógico-Matemático. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade vem envelhecendo com mais qualidade de vida, este processo de 

envelhecimento sabemos que é algo inevitável, como processo orgânico que promove 

modificações biológicas, sociais e também culturais, referente às mudanças corporais 

significativas e universais, pautado geneticamente na diminuição da plasticidade, no 

aumento da vulnerabilidade, acúmulo de perdas musculares significativas e outras 

perdas evolutivas e no aumento da probabilidade de morte.  

A população brasileira também está vivendo muito mais, vem envelhecendo 

com mais qualidade e diminuindo o índice de mortalidade dos idosos; enquanto por 

um outro lado a quantidade de filhos por casal vem diminuindo na sociedade, o 

resultado da soma desses dois fatores é que há um envelhecimento global, pois 

teremos mais velhos do que crianças. Segundo dados da OMS (Organização Mundial 

da Saúde), a terceira idade em países em desenvolvimento é considerada a partir dos 

60 anos e em países desenvolvidos a partir dos 65 anos; isso é o que acontece no 

Japão, Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa.  

No caso do Brasil e do México esse índice tem aumentado, em nosso país o 

crescente da população idosa que até 2025 será de 15% da população, 

aproximadamente 30 milhões de pessoas.  

 

OBJETIVOS 

 

 Promover um estudo dos padrões éticos relacionados à sexualidade na terceira 

idade, como o assunto é tratado, se o assunto ainda é "constrangedor"; 

 Identificar se está havendo medidas de prevenção contra as doenças 

sexualmente transmissíveis. 
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MÉTODOS 

 

Foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa e quantitativa que teve 

dois momentos diferentes; no primeiro momento foi estabelecido um questionário 

virtual com seis questões fechadas e uma aberta e lançado e compartilhado nas redes 

sociais por um mês, e obtivemos apenas 8 pessoas participantes. Então, optamos por 

um segundo momento onde fomos para a pesquisa de campo na região da Grande 

São Paulo (ônibus, ruas, shoppings, mercados, etc.), procurar o nosso público alvo 

para a amostragem e entrevistamos pessoalmente 22 pessoas. Esta pesquisa de 

campo sobre a sexualidade na terceira idade realizada com 22 idosos, também 

buscando difundir a temática, devido a toda polêmica envolvida, preconceitos da 

sociedade, apresentando a realidade existente. Sendo feito um questionário voltado 

para essa faixa etária, tentamos desmistificar essa realidade e promover um certo 

amparo de orientação sexual, apresentando a relevância da questão ética durante a 

vida sexual, no sentido principalmente de prevenção das (DST´s) existentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Uma pesquisa foi feita por doze profissionais da saúde, sendo seis médicos e 

seis enfermeiros durante as consultas de rotina;  perceberam também que os casos 

de HIV tem aumentado muito nessa faixa etária, com um aumento de 7% em 1996 

para 13% em 2004, e pouco se faz para prevenção desse público, onde um dos 

motivos principais é a falta de abertura para a comunicação sobre as DST´s (Doenças 

Sexualmente Transmissíveis), devido a nossa sociedade ter a cultura de que todos os 

idosos vivem sob abstinência sexual. Sendo este um grande equívoco não há 

investimento na prevenção para este grupo, mesmo porque o idoso não se considera 

um doente potencial, e principalmente no caso das mulheres por não terem mais o 

risco de engravidar acabam por ignorar o uso do preservativo (considerando este 

apenas como método anticonceptivo) apresentando uma visão de inutilidade para o 

uso do mesmo; para se introduzir uma cultura de prevenção é necessário investir 

tempo e recursos no assunto, sabendo-se que todos os idosos reconhecem o perigo 

das DST´s, porém aqueles que tiveram mais estudo tem mais facilidade em aceitar e 

reconhecer a necessidade de prevenção.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 475 

Em nossa amostra das 22 pessoas entrevistadas; 27,3% tinham de 60 a 65 

anos; e 72,7% tinham mais de 65 anos com idades variadas: de 66 a 82 anos; 77,3% 

do percentual das pessoas entrevistadas eram do sexo feminino. 

Considerando que hoje os idosos vivem mais, porque pensam e agem de forma 

diferente, é claro que isso envolve cuidados com a saúde, alimentação e exercícios 

físicos, a sexualidade também deve ser considerada por promover prazer, bem-estar, 

auto estima e afetividade a vida das pessoas, por ser essencial para uma vida feliz e 

regulada. 

Os dados obtidos apresentaram que 59,1% afirmam que o sexo na terceira 

idade é muito importante, contra 22,7% que pensam que o sexo não é importante 

nessa fase, restando o percentual de indecisos de 18,2%. Também foi perguntado 

sobre a frequência sexual se era maior ou menor e quantas vezes era praticada na 

semana: 63,6% afirmaram que a frequência sexual na terceira idade é menor; 27,7% 

mencionaram que seria maior por "não terem mais os filhos para cuidar", e 13,6% 

acreditam que é exatamente igual era antes; sendo que desse total 31,8% não 

praticavam sexo regradamente na semana; 22,7% praticavam uma vez durante a 

semana; 27,3% praticavam duas vezes; e 18,2% praticavam de 3 ou mais vezes na 

semana. 

Segundo Alencar (2013) após análise  de 15 artigos científicos que tratavam 

sobre a temática sexualidade do idoso, foi constatado que a sociedade tem a 

percepção que com a chegada da velhice, o sujeito torna-se assexuado, porém apesar 

das mudanças físicas que ocorrem, dentre elas: nas mulheres, a menopausa, que 

causa a diminuição considerável dos hormônios, causando secura vaginal; e nos 

homens a disfunção erétil, podem ser resolvidos com medidas paliativas que os 

auxiliarão a retomar a vida sexual ativa. 

Quando o assunto foi prevenção todos concordaram com sua importância e 

cientes dos riscos, porém quando foi questionado se eles utilizavam o preservativo a 

resposta obtida foi de: 45,5% disseram não usar preservativos e 13,6% preferiram não 

responder. 

Para muitos idosos tratar desse assunto ainda é constrangedor e ofensivo, a 

grande maioria reconhece a necessidade de cuidados e prevenções, mas por 

questões muitas vezes pessoais ou religiosas acham desnecessária a prática de se 

proteger contra doenças sexualmente transmissíveis e tem dificuldade de lidar com o 
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assunto. Para a grande maioria dos idosos entrevistados a sexualidade está 

fortemente ligada a sentimentos de amor e afetividade. 

Quando abordados sobre: "Você pensa que a sexualidade na terceira idade 

ainda é um "tabu" que não deve ser exposta? Porque? Justifique."; obtivemos diversas 

respostas dos indivíduos participantes; de 22 pessoas, 15 afirmaram ser um "tabu", e 

7 acreditam ser normal; vale ressaltar as colocações mais interessantes feitas nas 

respostas: "Na minha opinião não deve haver tabu!", "...Sim, as pessoas acreditam 

que os velhos não tem necessidades sexuais principalmente as mais próximas 

pensam que é um absurdo...", "É algo tão essencial e gostoso ter prazer com o seu 

cônjuge.", "...Eu tenho 75 anos e vivo muito bem sem isso!", "Tenho 82 e penso ser 

normal", "...sou viúva só de falar dá vontade!". 

Um outro fator importante a ser lembrado é que os idosos não se consideram 

como um grupo de risco em potencial, porque afirmam que a pessoa que possuem 

relação "é de confiança", ou "fez exame de sangue recente e não acusou nada", além 

de não terem a cultura do hábito de uso de preservativo, por isso o conceito de uso 

torna-se desnecessário. Porém após a menopausa a mulher fica com um 

ressecamento do canal vaginal, sendo que durante as relações sexuais pode 

ocasionar ferimentos que acabam por permitir uma maior vulnerabilidade na aquisição 

doenças, e até o próprio quadro de saúde do idoso se pegarem HIV pode complicar 

ainda mais. 

De acordo com os dados obtidos, é nítido que esse assunto tem que ser alvo 

de mais estudos e investimentos das políticas públicas de saúde para prevenção de 

DST´s nesta faixa etária, percebemos que muitas vezes os preconceitos sociais são 

considerados como "ética" (não falar sobre sexo), principalmente em relação a idosos; 

porém "ética" é falar sobre essa temática de forma esclarecedora, não vulgar e instruir 

na prevenção, promovendo o cuidado e bem estar com a saúde do indivíduo.  

Alguns profissionais da área de saúde perceberam que os idosos não 

permitiam um espaço para conversar livremente sobre sexualidade, havia uma ideia 

errônea que falar sobre isso seria "antiético", seu comportamento era inibido, mesmo 

as idosas sendo mais falantes e carentes; por isso eles tinham que esperar 

oportunidades de casos: de disfunção erétil (problemas de ejaculação), vaginismos 

(contrações vaginais involuntárias que ocasionam dores durante o ato), ou 

dispareunia (dor durante a penetração). Quando um caso era detectado, então surgia 
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a necessidade de questionamentos e a oportunidade de promoção da prevenção as 

doenças.  

Atualmente o maior índice de população idosa está localizado no Rio Grande 

do Sul, e como este público vem aumentando a cada ano em todo o país, foi realizada 

uma pesquisa sobre sexualidade na terceira idade (SILVA; VASCONCELOS; 

RIBEIRO, 2013), foi constatada a dificuldade dos idosos em falar sobre essa temática 

inclusive com os profissionais de saúde durante os check-ups. 

Percebeu-se ainda resistência popular em falar de algo que antigamente era 

considerado "sigiloso". A maioria dessas pessoas tem receio de falar sobre o assunto, 

a nossa pesquisa concluiu o mesmo que outras pesquisas anteriores na mesma 

temática já haviam verificado. Há muita necessidade de palestras, campanhas de 

apoio a sexualidade segura do idoso, de combate a transmissão esta é ética de vida, 

de amor, e de cuidado com quem um dia cuidou de nós. os resultados apresentados 

constataram que a maioria dos idosos tem preconceito de falar sobre o assunto, 

principalmente os homens; sendo que a maioria tem vida sexual ativa, reconhece os 

riscos das doenças, porém ainda há descuido na prevenção. 

 

CONCLUSÃO 

 

Segundo os dados analisados concluímos que falar sobre sexo na terceira 

idade ainda é um "tabu", mas também é uma necessidade e uma realidade no grupo 

dos idosos; a falta de informação dirigida a este público, falta de estudo e os 

preconceitos ainda existentes na sociedade são os maiores responsáveis pela falta 

de prevenção e aumento de idosos contaminados. Outro fator interessante é que 64% 

dos idosos ainda resistem as novas tecnologias, sendo que em um mês de pesquisas 

nas redes sociais conseguimos apenas 36% (8 pessoas). Observou-se que as 

mulheres lidam com o assunto melhor, há necessidades e desejos.  

 
Palavras-Chave: Limites; Sexualidade; Terceira Idade; Felicidade. 
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A AFETIVIDADE EM CRIANÇAS EM CONTEXTO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Vivian Loietes de Oliveira Prado; Márcia de Fátima Polini. 

 
E-mail: vivianloietes@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A afetividade tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento 

psicossocial e cognitivo na primeira infância. A família é definida como núcleo primário 

de proteção, afeto e socialização para a criança e adolescente. Muitos estudos 

consideram a família como a primeira instituição que o indivíduo será inserido, sendo 

o ambiente onde será possível experienciar suas primeiras vivências afetivas e 

relacionais com os pais, cuidadores e/ou familiares. Pereira (2009) aponta que a 

afetividade é a base do relacionamento familiar. 

Crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades 

sociais; da pobreza e da exclusão social; da falta de acesso à educação, saúde e 

lazer, e da falta de vínculos afetivos na família e nos demais espaços de socialização 

(ABRAMOVAY et al., 2002). 

Na relação entre pais e filhos, o amor e o diálogo são fatores essenciais para o 

funcionamento harmônico da relação, e entende-se que num contexto de 

vulnerabilidade, toda a estrutura familiar se influencia por essa condição, tornando-se 

mais sujeito a existência de uma negligência afetiva por parte dos pais ou do cuidador. 

 

OBJETIVOS  

 

Tendo em vista que as relações afetivas em um contexto de vulnerabilidade 

social geram crianças e adolescentes passivos, com a autoestima consideravelmente 

comprometida, e esses tendem a introjetar como atributos negativos pessoais às 

falhas próprias de sua condição histórico-social, o presente estudo teve como 

finalidade a análise de uma intervenção realizada em uma Instituição Social na Zona 

Sul do estado de São Paulo que assiste à crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e risco.  
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Objetivou-se a promoção de integração, o favorecimento da espontaneidade e 

criatividade, oportunizar soluções de conflitos, reflexões e fortalecimento de vínculos 

sociais e comunitários. 

 

MÉTODOS 

 

O projeto foi realizado como requisito de cumprimento curricular do Estágio 

Básico VI do curso de Psicologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo 

(UNASP). O desenvolvimento das atividades contou com o envolvimento de 18 

crianças na faixa etária de 6 a 11 anos, durante uma série de 5 encontros semanais 

em uma Instituição Social Pública na Zona Sul de São Paulo. O projeto foi 

desenvolvido a partir da autorização da instituição e do consentimento dos pais e 

responsáveis. 

Diante ao desamparo familiar, financeiro e social que estão expostos, foi 

proposto intervenções através de discussões reflexivas e problematizações, 

valorizando as experiências e confraternização. A cada encontro, o acolhimento se 

deu através de atividades lúdicas e dinâmicas grupais, afim de atuar de diversas 

maneiras para facilitar o desenvolvimento dos aspectos lúdicos, criativos e 

espontâneos das atividades. 

Para cada encontro, as dinâmicas e atividades propostas eram criadas e 

preparadas com objetivos específicos, visando abranger a esfera pessoal (eu), a 

esfera e a relação com o outro (nós), e a identidade individual dentro de uma esfera 

coletiva (grupal), afim de demonstrar as vantagens do trabalho em grupo e da vivência 

em comunidade. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No primeiro contato com a coordenação da instituição, houve uma recepção 

acolhedora e positiva com relação à proposta de estágio, sendo revelado a intenção 

de realizar algumas atividades e dinâmicas com o público que nos fosse designado. 

Foi esclarecido que seria realizado observações, aplicações de dinâmicas e reflexões. 

Partes das crianças assistidas pela instituição foram direcionadas para os 

encontros semanais. Houve um momento propício de apresentação pessoal dos 

estagiários, objetivos dos encontros que seriam feitos e os conteúdos pretendidos. No 
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primeiro encontro, algumas dinâmicas de primeiro momento foram aplicadas, visando 

a apresentação, integração, e sobretudo, a identificação e a promoção desse olhar 

para si, visando um fortalecimento da identidade pessoal no grupo (YOZO, 1996). 

A princípio foi possível perceber uma certa timidez por parte das crianças ao 

não responderem as atividades e momentos que propomos com certo entusiasmo, 

porém, o envolvimento e animação se tornou gradativamente mais visível. Já a partir 

do segundo encontro, foi possível notar uma iniciativa por parte das crianças na 

aproximação com os estagiários, afim de conversar, contar uma novidade ou algo 

sobre outro colega do grupo. Essa comunicação foi se intensificando 

progressivamente de acordo com a quantidade de encontros realizados. O vínculo 

formado e iniciado por meio de conversas informais se tornava um momento 

terapêutico nessa relação dialógica. Devido a esse maior contato com seus contextos 

e realidades vulneráveis, foi entendido essa busca pela conversa por parte das 

crianças como um déficit de afeto que é de extrema importância para seu 

desenvolvimento (FERREIRA; ACIOLY, 2010). 

Através de algumas falas específicas por parte de algumas dessas crianças, foi 

possível de analisar que a relação familiar e o afeto que dela advinha, na maior parte 

dos casos, não propiciava um momento e espaço de ouvir o que a criança tinha a 

dizer e o diálogo era praticamente inexistente nesse ambiente. Durante os encontros, 

foi propiciado uma abertura para conversação, porém, evidenciando a preocupação 

que deve haver no com quem, quando e como falar, ressaltando questões de respeito 

com o outro e assertividade na comunicação. 

No envolvimento afetivo e no estabelecimento das relações, é necessário que 

indivíduo esteja aberto ao diálogo e disposto a interações. Diante da realidade, muitas 

vezes vivida na família e na comunidade, estas interações estão bloqueadas ou 

desvirtuadas. Neste caso, a experiência familiar não forneceu elementos para a 

construção do convívio harmonioso e saudável. Pelo contrário, favorece a competição 

exacerbada, o individualismo que afasta e grande dificuldade para compreender e 

vivenciar a dinâmica do compartilhar. Em relação à ação terapêutica dada por esse 

diálogo, entende-se que: "Para serem efetivas, elas devem considerar as 

especificidades do desenvolvimento de cada sujeito, bem como o significado 

individual dos desafios de normas, de padrões, e dos sintomas que ele manifesta" 

(VOLICH, 2000, p. 237). 
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Algumas dificuldades, de modo especial no que se refere a conter suas 

emoções, expressão de sentimentos, situar-se no grupo e dificuldade de trabalhar em 

grupo, de atenção e concentração no transcorrer das atividades, que percebidas logo 

no início dos encontros, foram as áreas que mais demostraram mudanças. 

Partindo de relacionamentos difíceis e compartilhamentos complicados, 

finalmente pode-se perceber boa interação nos momentos "nós" das dinâmicas. O 

respeito pelo outro também apresentou significativa melhora. 

Segundo Amorim e Navarro (2012), são muitas as contribuições da relação 

afetiva para o processo de aprendizagem, compreendendo assim como acontece o 

favorecimento das relações sócio-afetivas no processo de desenvolvimento da 

criança. O ambiente escolar será o primeiro agente socializador fora do círculo familiar 

da criança, e deve oferecer todas as condições necessárias para que se sinta segura 

e protegida. Cuidado e educação são atos de amor, de dedicação, que requerem 

tempo e disponibilidade. 

Ao independer do ambiente, seja ele escolar, organizacional, entre outros, a 

escolha da dinâmica é fundamental e não deve ser feita de forma aleatória e sem 

intencionalidade. Segundo Filho (1980), é necessária uma classificação das 

dinâmicas para cada finalidade e momento específico: vivências de primeiro, segundo 

e terceiro momentos são de grande importância para que a escola ou instituição 

cumpra seu papel social na formação emocional e cognitiva infantil e adolescente. 

O primeiro momento é dedicado ao "eu", e se define em quando é dado a 

oportunidade do encontro consigo mesmo e com seu mundo emocional. Proporciona 

um olhar de si no grupo e de percepção do seu espaço e identidade naquele meio. 

Olhar o mundo interior pode ser amedrontador, pois coloca o indivíduo frente a frente 

com suas dores, frustrações e abusos sofridos. Este é o propósito do momento, 

perceber a realidade interior e buscar recursos para melhorar (FILHO, 1980). 

O segundo momento enfoca o "eu" e o "tu". Este, é quando se é dado a 

oportunidade e incentivada a relação com o outro. Abrir o seu mundo interior, 

compartilha-lo com o outro, as vezes é tarefa extremamente difícil, em face do abando, 

rejeição e violência vividos. Através de desenhos e outros recursos, pode esta "janela" 

ser aberta lentamente, permitindo a melhor compressão, por parte do outro, e a 

possibilidade de ajuda, se for necessária (FILHO, 1980).  

O terceiro momento envolve o "nós". As dinâmicas e vivências aqui 

desenvolvidas disponibilizam todos os recursos que os grupos podem oferecer. 
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Segundo Schutz (1974), citado em sala de aula, o grupo pode suprir necessidades 

interpessoais, e será procurado se o fizer. É um lugar onde o indivíduo pode se sentir 

incluído e acolhido afetivamente. Diante do exposto anteriormente, mostrando o papel 

da família e sua falha em cumpri-lo, o grupo pode fazê-lo.  

Foi percebido durante as vivências que as crianças desenvolveram estratégias 

de enfrentamento frente aos seus pequenos conflitos, e outra ferramenta utilizada 

para tanto, foi o psicodrama. O psicodrama e o teatro são outros recursos disponíveis 

para proporcionar vivências lúdicas. Nestes momentos, experiências reais são 

interrompidas temporariamente para se jogar com a interpretação. É a manifestação 

do mundo interior, coerente com a verdade interna, sem respostas prontas e 

padronizadas (YOZO, 1996).  

As dinâmicas de dramatização trabalhadas foram direcionadas para uma 

conscientização de situações problemas, pois o encontro com o eu no palco posto 

diante do "nós" pode libertar. Segundo Osório (2000), os papéis do psicodrama 

expressam o eu, as representações mentais e funcionamento individual, diante de 

outras pessoas, com o propósito de entrar no inconsciente a partir do mundo social, 

para dar a este forma e ordem. 

Dessa forma, as vivências possibilitaram um grande aprendizado, as crianças 

desenvolveram a habilidade de expressar alguns sentimentos de forma segura, e 

ocorreu uma reflexão por parte do grupo, o que proporcionou uma conscientização 

maior sobre determinados comportamentos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Constatou-se, frente ao contexto de vulnerabilidade social e financeira, que a 

falha na relação afetiva familiar compromete e afeta a criança, pois necessita desse 

carinho e atenção para um desenvolvimento biopsicossocial saudável. Logo, a ação 

terapêutica é entendida no compartilhar de experiências, mobilizando conhecimentos 

para a compreensão do sofrimento do outro, e com o interesse pela totalidade e 

singularidade do outro ao mesmo tempo. 

As trocas durante as rodas de conversas possibilitaram obter vivências e 

direcionamento de dinâmicas, abordando os temas mais variados trazidos pelas 

crianças, ou pela evidenciação de alguma necessidade possível de ser trabalhada 

naquele contexto e momento. 
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AÇÃO SOLIDÁRIA: PROJETO RECOLORINDO O ARCO-ÍRIS 
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Carine De Souza Flôr; Marcia Regina Fernandes Da Silva; Roberta 

Sasha Guedes Vieira; Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

E-mail: deboranurmberg@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2017, nos dias 18/08, 25/08, 01/09 e 15/09, estudantes de psicologia 

do UNASP, esteve num centro de habilitação e reabilitação de excepcionais, 

realizando um projeto voluntário na disciplina de Psicologia Comunitária. 

Houve uma visita de reconhecimento tendo como objetivo identificar 

necessidades que o local tinha, de que forma o grupo poderia contribuir com a 

comunidade, auxiliar no processo criativo de atividades com os alunos, enfim, 

conhecer a comunidade com a qual o grupo pretendia trabalhar e, a partir disso, 

planejar as atividades.  

O grupo preparou dinâmicas adaptativas para serem conduzidas em algumas 

turmas de alunos portadores de deficiência e um projeto de pintura na quadra. Foram 

realizadas duas dinâmicas, uma artística, na qual os alunos, em sua maioria são 

cadeirantes com a coordenação motora comprometida, fizeram pintura com giz em 

folhas de lixa d’água e decoraram a sala com suas obras; e outra foram utilizados 

instrumentos musicais para estimular as habilidades sensoriais dos alunos.  

Foi proposto a realização de um trabalho de pintura na quadra. Foram pintados 

um circuito, uma amarelinha, e um espaço quadriculado preto e vermelho, versátil 

para a prática de diversos tipos de jogos e brincadeiras. Os beneficiados 

demonstraram grande satisfação com o resultado do projeto. 

 

OBJETIVOS 

 

 Interagir com grupos da comunidade, analisando seu perfil, suas necessidades 

percebidas no ambiente e a viabilidade de ações seguindo o passo a passo da terapia 

comunitária, estabelecendo relação entre a teoria e a prática.  

 Promover ações lúdicas e táteis no desenvolvimento de novas possibilidades 

de manifestação das emoções e da arte;  
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 Oportunizar um espaço adaptativo coerente com a realidade dos estudantes 

para que ações físicas, sociais e comunitárias possam ser realizadas. 

 

MÉTODOS 

 

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 sociais e pessoais 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. 

Uma das facetas desse projeto foi desenvolvida com cerca de 11 pessoas, em 

sua maioria jovens e adultos com múltiplas deficiências, na faixa etária de 16 a 40 

anos. Simultaneamente realizamos a reforma da pintura de um circuito na quadra de 

esportes para que os 160 alunos, mais funcionários, da instituição confessional do 

munícipio de Itapecerica da Serra pudessem realizar atividades adaptativas, além de 

ações solidárias juntamente com a comunidade local. O projeto foi realizado no 

período de 03/08/2017 à 02/11/2017.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao nos depararmos com a sociedade contemporânea percebermos o aumento 

das demandas políticas, sociais, educacionais, legais e psicossociais relacionadas 

aos indivíduos, principalmente se estes estiverem a margem desta mesma sociedade. 

E é neste contexto, de tantas necessidades apontadas, ou não, pelos 

medidores estatísticos, que áreas distintas de estudos e pesquisas buscam o seu 

aprimoramento para melhor compreensão destes indivíduos, suas interações junto ao 

meio, identificando suas necessidades, suas possíveis criações de canais de 

comunicação, na resolução efetiva de problemas e conflitos; tudo de maneiras viáveis, 

como nos aponta Bender (1978). 
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Com isto, oportunizou-se essa nova área surgida da Psicologia Comunitária, 

forças e argumentos para se colocar em meio a tantas outras ciências e estudos como: 

“uma nova ótica”, “um olhar com mais refinamento”, diante de uma sociedade tão 

dispare e até então com seus ideais sociais bastante indefinidos sobre o indivíduo em 

seus contextos sociais. 

Assim, tendo os objetivos iniciais estabelecidos, a Psicologia Comunitária 

deslancha, isto já em meados dos anos 80, para ganhar voz e contornos próprios 

diante dos trabalhos sociais e humanísticos. Acontecendo desde então, inúmeros 

exercícios na desconstrução de antigos tabus em que a colocava (e ainda coloca) 

como um “movimento do contra”, como sendo “aquela que apenas deseja ser uma 

Nova Escola de Psicologia”, obtendo resultados positivos dos esforços e recursos 

empregados, como as pesquisas desde então vem apresentando.  

Brincadeiras adaptadas que evocam competitividade com o dever de correr, 

saltar, arremessar, rolar, rebater, chutar, passar anel... promove-se dessa forma para 

o indivíduo reconhecer as limitações do próprio corpo na participação de exercícios 

físicos. Com a ajuda de alguém, busca uma melhor adaptação, e durante quaisquer 

atividades começa a reconhecer também suas capacidades. Gorgatti e Costa (2008), 

os indivíduos com deficiências mentais apresentam dificuldades no aprendizado, as 

experiências práticas demonstram que eles conseguem atingir ótimos níveis de 

desempenho nas habilidades motoras, inclusive nos esportes competitivos. O técnico 

tem que conhecer muito bem as potencialidades e limitações dos que participam das 

atividades propostas, valorizando as experiências que o indivíduo já possui e busca 

relacionar novas habilidades com as que já possuem. 

Para a realização de atividades com pessoas que portam deficiências é 

importante que seja dada menos atenção às limitações e mais atenção às 

capacidades e possibilidades de cada um. É claro, porém, que não se pode ignorar a 

existência das desvantagens causadas pelas deficiências em questão, por isso é 

importante questionar o que pode ser feito para minimizá-las, maximizando o potencial 

individual. Costa e Corgatti (2008, p. 11-12) afirmam que este tipo de atitude promove 

melhora na qualidade de vida dos envolvidos e assegura os direitos humanos e 

sociais, que prometem o direito de igual oportunidade, independentemente dos vários 

tipos de condição que a pessoa possa apresentar. 

Segundo Winnick (2004, p. 48 e 49), algumas características fundamentais 

para o educador físico no esporte adaptado são: garantir que os alunos desenvolvam 
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suas habilidades motoras funcionais; tomar conhecimento das atividades possíveis 

para seus alunos e promover a realização de esportes ou eventos para praticá-las; 

modificar as atividades para permitir o envolvimento de todos os participantes; 

valorizar com treinamento e incentivo os níveis de habilidade que os alunos 

conseguem atingir. 

Na quadra de esportes há recreação e socialização dos participantes. Prezando 

por esses momentos, o professor também colabora para com seus alunos quando 

busca alternativas adaptativas para o envolvimento deles. Gorgatti e Costa (2008) 

Acontecem muitos benefícios psicossociais: visíveis melhoras na autoestima, 

evolução no autoconceito, melhora aceitação da condição de deficiência, melhor 

interação com as pessoas ao redor, ganho de autoconfiança e independência no 

cotidiano. 

Atendendo uma necessidade do local juntamente com as ideias e propostas do 

professor, foi adaptada a quadra que era simples, desprovida até de goleiras e cesta 

de basquete, e agora é um lugar de circuito para muitas atividades. Pintada com cores 

chamativas depois de fazer medidas e contornos no chão, fez-se formatos 

quadriculados, amarelinha, e o que é uma simulação de uma estrada com curvas. O 

desenho da estrada está para ser utilizado como local de corrida principalmente para 

quem faz uso de cadeira de rodas.  

O primeiro dia de atividades no Centro foi dia 18 de agosto de 2017, sexta-feira, 

de 09h30min até 12h00min. Este dia caracterizou-se por uma visita de sondagem, a 

fim de que aqueles que não conheciam o local pudessem se familiarizar com a 

estrutura e atividades desenvolvidas. Com o acompanhamento de uma das 

professoras, o grupo foi conduzido por várias salas de aula e espaços comuns, como 

cozinha e quadra.  

Enquanto o processo de reconhecimento ocorria, o grupo levantava questões 

à professora que era guia para tomar conhecimento da viabilidade das propostas de 

ação que o grupo tinha em mente. Porém, o objetivo também era de reconhecer quais 

as necessidades do local e as expectativas que os dirigentes tinham a respeito da 

participação do grupo. Nesse momento, surgiram comentários de funcionários que 

eram encontrados, que foram levados em consideração na elaboração do plano de 

atividades. 

O local que, nesse momento, demonstrou mais possibilidade de intervenção do 

grupo foi a quadra de esportes. Os responsáveis pelo local (professora, diretora e 
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professor de Educação Física) deixaram aberto seu interesse de repaginar a quadra, 

tornando-a mais colorida e possibilitando outros tipos de atividades físicas em grupo, 

através do desenho no chão da quadra de um circuito de brincadeiras infantis. 

Após isso, os integrantes foram divididos em duplas e individualmente, para 

que pudessem permanecer por alguns minutos em alguma sala de aula, 

acompanhando as atividades realizadas pelos professores a fim de encontrar os 

pontos em que o grupo poderia contribuir de melhor forma para a comunidade. 

A segunda visita, realizada no dia 25 de agosto de 2017, sexta-feira, de 09:20h 

até 11:20h, teve o caráter de decidir entre grupo e colaboradores do Centro quais das 

atividades propostas eram viáveis e poderiam ser realizadas no período estabelecido 

no projeto. Houve uma apresentação das ideias que o grupo elaborou, e, então, a 

resposta das responsáveis. Ao final desta reunião, ficou decidido que uma das 

atividades seria o desenho na quadra. A divisão de responsabilidades foi de que o 

Centro enviaria o esboço do desenho, enquanto o grupo escolheria as cores que o 

preencheriam e solicitaria do Centro para a compra de parte do material (tinta e 

corantes). O grupo, então, disponibilizou-se a arcar os custos dos pincéis e rolos de 

pintura. As outras atividades foram dinâmicas adaptadas aos alunos, a respeito disso, 

os membros do grupo se responsabilizaram por elaborar e promover essas atividades 

nas visitas seguintes. 

Na terceira visita, realizada no dia 01 de setembro de 2017, sexta-feira, de 

07h30min até 12h30min, foram iniciados as atividades em sala de aula e o desenho 

da quadra. Nas salas de aula, foram feitas as atividades de desenho em lixa d'água e 

a atividade musical de sequenciação rítmica com instrumentos musicais de brinquedo. 

Na quadra, com o auxílio do professor de Educação Física, foram delimitados os 

espaços que definiriam o desenho do circuito e iniciou-se a pintura de algumas áreas 

do circuito. 

No último dia de visita, 15 de setembro de 2017, sexta-feira, de 07h30min até 

12h00min o grupo finalizou a pintura da quadra, com o auxílio do professor de 

Educação Física, fazendo a pintura dos locais que faltavam e reaplicando a pintura no 

que havia sido feita na visita anterior. A proposta de realizar atividades nas salas de 

aula nesse dia não pode acontecer devido à ausência do professor responsável pela 

turma e que acompanharia parte do grupo que era responsável por desenvolver essas 

atividades. 
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Neste último dia foi a conclusão do projeto que havia sido definido. A quadra foi 

entregue à instituição com o desenho pronto, os materiais utilizados no processo 

(tinta, corantes, pincéis, rolos) foram doados ao Centro. 

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível agregar valores humanitários em nossa experiência pessoal, 

conforme nos afirma Adler no conceito de cooperação quanto ao sentimento de 

utilidade, o que nos garantiu abandonar a centralização nas nossas questões e nos 

voltarmos para as questões do próximo, trazendo satisfação e aumento em nossa 

autoestima. Outra contribuição significativa foi nos contrastarmos com esta realidade 

tão diferente da nossa com olhar mais sensível sobre as causas alheias. Obtivemos 

ampliação do nosso campo de visão, do âmbito individual para o âmbito social. 

Identificamos que além de preparo acadêmico, é fundamental entender o olhar que a 

comunidade tem sobre si mesma.  

 

Palavras-Chave: Ação Solidária; Recolorindo; Adaptação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O vitiligo é uma doença crônica, idiopática e assintomática que causa 

despigmentação na pele. Sua incidência no mundo varia de 0,2% a 1,8% (OSINUBI 

et al., 2017). Atinge indivíduos de todos sexos, em qualquer idade, e seus primeiros 

sinais costumam aparecer na infância e juventude. Caracteriza-se pela destruição dos 

melanócitos (ANGRISANI et al., 2009; SILVA et al., 2007), causando manchas branco-

nacaradas. Não é contagiosa, nem leva à incapacidade funcional, porém, pode 

interferir significativamente na autoimagem e na autoestima das pessoas, 

principalmente naquelas de pele escura (SILVA et al., 2007).  

Além dos impactos que causa, há fatores importantes anteriores à doença, 

como o estresse emocional (SCHWARTZ; SEPÚLVEDA; QUINTANA, 2009). Devido 

ao domínio da visão biomédica na saúde, a Psicologia se insere nesse âmbito na 

tentativa de reconhecer que dimensões psicológicas, sociais e ambientais devem ser 

analisadas. Um argumento favorável à introdução mais intensa da Psicologia na 

saúde, é o fato de ser comprovado que ao serem trabalhadas questões emocionais 

em conjunto com o físico, os resultados são mais eficazes (TRAVERSO-YÉPEZ, 

2001). 

 

OBJETIVOS 

 

Tendo em vista as interferências psicológicas e emocionais sobre o corpo, este 

trabalho visa analisar a dinâmica emocional e afetiva de pessoas com vitiligo, com o 

propósito de verificar se existem índices de fuga de situações afetivas ou de estímulos 

para evitar ameaças ao ego. 
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MÉTODOS 

 

O presente estudo teve cunho empírico, transversal e qualitativo.  Os critérios 

de inclusão foram: ter diagnóstico de vitiligo, ser morador do estado de São Paulo e 

ter entre 25 a 66 anos. Os participantes foram convidados a partir do grupo virtual 

“Vitiligo Brasil” e também através da técnica “Bola de Neve”. O instrumento utilizado 

para verificar a dinâmica emocional foi o Teste das Pirâmides Coloridas de Pfister. 

Além da aplicação do Teste, quando não ocorria, espontaneamente, falas que 

envolviam histórico de vida da pessoa, eram realizadas perguntas que pudessem 

contextualizar o surgimento da doença e sua influência para melhor compreensão dos 

aspectos emocionais. 

Os dados do Teste foram mensurados por meio do sistema online Pearson 

Clinical Brasil e analisado com base no Manual de Correção do teste. Análises 

interpretativas também foram realizadas com base no discurso dos participantes. 

Todos os voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

participar da pesquisa e o trabalho foi submetido à Comissão Científica e do Comitê 

de Ética em Pesquisa da instituição, obtendo parecer favorável.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dentre os participantes da pesquisa, 7 eram mulheres e 3 eram homens, com 

idade de 33 a 53 anos. Em todos os casos, houve a presença de furos, rasgos ou 

mutilações nas pirâmides. Tais dados apontam para possibilidades de perturbação 

grave, esquizoidia ou esquizofrenia, levando em consideração suas implicações de 

fragilidade estrutural e prováveis alterações de pensamento (VILLEMOR-AMARAL, 

1978 apud VILLEMOR-AMARAL, 2005). 

A Síndrome de Normalidade esteve elevada em cinco dos dez sujeitos. 

Associa-se à tentativa de adaptação, representada pelo excesso do uso de 

mecanismos constritivo-inibitórios com a finalidade de obter estabilidade emocional.  

A Síndrome de Estímulo também esteve aumentada em cinco dos dez sujeitos. 

Quando assim, ela indica tendências à desadaptação e ao egocentrismo (VILLEMOR-

AMARAL, 2005). A Síndrome de Estímulo diminuída esteve presente na metade dos 

casos. No conjunto, as cores estimulantes referem-se a adaptado contato afetivo 

social e extroversão; como estas cores quentes surgiram diminuídas, infere-se que 
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estes indivíduos possuem dificuldades significativas nestas áreas (VILLEMOR-

AMARAL, 2005). 

De modo geral, a cor vermelha apareceu aumentada em cinco dos dez 

participantes. Representa a extroversão, irritabilidade, impulsividade e agressividade. 

Por outro lado, a cor preta surgiu em aumento em quatro dos casos. Significa 

repressão ou inibição, relacionando-se às defesas contra estímulos e ao medo do 

desencadeamento de impulsos que guiariam à perda do equilíbrio. 

A cor azul rebaixada, como em quatro dos casos, geralmente está associada à 

desadaptação e incapacidade de controle dos impulsos, principalmente quando não 

há a presença de outras cores de contenção. O amarelo rebaixado surgiu em três 

pessoas, indicando complicações ao canalizar e manifestar as emoções.  

Em todos os casos, houve a presença de pirâmides decepadas ou mutiladas. 

Esses dados também foram apontados por Villemor-Amaral et al. (2004) em uma 

amostra de indivíduos com depressão. Esse tipo de formação é reconhecido em 

estudos como característico de dificuldade de relacionamentos e contato social 

(VILLEMOR-AMARAL, 2005). Portanto, a presença de pirâmides decepadas ou 

mutiladas indica déficits nos relacionamentos interpessoais. 

Percebe-se, por meio das análises dos resultados, que a dinâmica emocional 

e afetiva dos participantes da pesquisa baseia-se em três eixos: desadaptação social 

(dificuldade nos relacionamentos interpessoais), dificuldade em lidar com as emoções 

e fragilidade estrutural. Por meio de seu discurso, os participantes revelam que são 

vistos e classificados de acordo com o estigma que possuem e seus atributos são 

ignorados.  

A companhia com pessoas consideradas “normais” pode reforçar sentimentos 

de inferioridade, entretanto o auto ódio e a auto depreciação surgirão possivelmente 

quando o indivíduo estiver frente a frente com o espelho, a sós (GOFFMAN, 2004). 

Aqueles que são estigmatizados sofrem variados danos como, por exemplo, baixa 

autoconfiança, baixa qualidade de vida e baixa autoestima (VOLZ et al., 2015). 

Conflitos entre pessoas próximas como figuras parentais e íntimas como 

namorados e cônjuges se apresentaram notavelmente no grupo estudado. Tais 

conflitos caracterizam-se como reproduções de traumas que ocorreram ao longo de 

sua vida, o que de certa forma impedem a manutenção de relacionamentos estáveis 

e duradouros. A clivagem decorrente do trauma comprometerá o desenvolvimento 

emocional do sujeito, o que manterá o núcleo da personalidade infantil aprisionado à 
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situação da violência ocorrida (FERENCZI, 1933/1992 apud SALES; OLIVEIRA; 

FERREIRA, 2016). 

Para Ferenczi (1931/1992) citado por Sales; Oliveira e Ferreira (2016), no 

trauma sempre está envolvida alguma situação vinda do externo que é violenta o 

suficiente para causar uma alteração na estrutura psíquica, sendo que essa 

modificação não é obrigatoriamente desestabilizadora. De acordo com o autor, o 

trauma em si não é patológico. Ele se torna anormal quando o aparelho psíquico não 

é capaz de metabolizar e integrar esses aspectos extrínsecos.  

Isso é visto nas pesquisas acerca de eventos estressantes que ocorreram antes 

do surgimento da doença. Schwartz; Sepúlveda e Quintana (2009) aplicaram uma 

escala de eventos da vida em uma amostra de indivíduos com vitiligo para identificar 

a vivência de eventos estressantes até um ano antes do aparecimento do vitiligo. 

Dentre o total de casos, 42% apontaram eventos vitais relacionados a brigas ou 

discussões em aumento entre os pais.  

Em nossa amostra, três indivíduos entrevistados relataram disfunções 

familiares como brigas, alcoolismo, agressões e excesso de controle familiar. A 

presença masculina foi ressaltada por alguns como geradora de sofrimentos, o que 

corrobora com os resultados de Schwartz; Sepúlveda e Quintana (2009) acerca da 

ausência do pai ou padrasto dentro de casa como evento marcante que antecedeu o 

surgimento da doença.  

Nos relatos dos participantes da pesquisa, também houve citação de eventos 

marcantes que ocorreram quando já adultos, que é o caso de três indivíduos do 

estudo. Estes, em específico, comentaram sobre frustações como desemprego, 

rompimento de relacionamento amoroso, traição, usurpação financeira e conflitos 

conjugais, que tiveram grandes impactos em suas vidas. McDougall (1996) também 

discorre sobre o tema do psicossoma. Ela afirma que quando na relação mãe-bebê 

não houve a para-excitação, ou seja, quando a figura materna não proporcionou ao 

bebê palavras e representações com as quais pudesse drenar o afluxo de energia 

pulsional, ocorre o que ela chama de “desafetação”. Este termo significa tirar do 

consciente toda a representação afetiva. Dessa forma, as pessoas com esse distúrbio 

estão afastadas de suas emoções e seus afetos as desabilitam a comunicar-se 

consigo mesmas.  

Para Caldeira (2003), pacientes psicossomáticos revelam dificuldade em 

descrever e sentir suas emoções. Esse acontecimento é chamado de Alexitimia, que 
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significa ausência de palavras para nomear as emoções. O autor relembra a frase de 

Lacan de que aquilo que não foi simbolizado aparece no real do corpo, sendo que 

este ato de simbolizar estaria relacionado à fala. 

Além do aspecto relacional que envolve o significado da pele, eventos 

importantes como perdas, brigas, morte ou separação podem surgir como situação de 

estresse emocional que antecedem o aparecimento das manchas (MÜLLER, 2005; 

SCHWARTZ; SEPÚLVEDA; QUINTANA, 2009). Ou seja, por não conhecer as 

ferramentas para enfrentamento de certas questões, inconscientemente, o indivíduo 

encontra um meio mais fácil para sua resolução (McDOUGALL, 1996), por meio do 

corpo e manifesto na doença, “que, por vezes, pode se apresentar sob a forma 

masoquista por colocar o sujeito (que a desenvolve) em sofrimento” (BASEGGIO, 

2012, p. 631). 

Pressupõe-se que esses indivíduos passaram por situações intensas que 

ameaçavam a sua integridade psíquica e a partir disso, para se defenderem, tendem 

a expulsar da consciência todas as representações carregadas de afeto 

(McDOUGALL, 1996), frequentemente definido como um estado emocional 

relacionado à concretização de uma pulsão, que é normalmente inconsciente, 

constante e responsável por coordenar e mover toda ação do ser humano (SIMÕES, 

2012, p. 62).  

Em resumo, de acordo com a análise dos resultados expostos, verificamos que 

os indivíduos com vitiligo desta amostra provavelmente vivem de maneira a tentarem 

se adaptar, embora possuam tendências à desadaptação e ao egocentrismo e 

dificuldades significativas nas áreas de contato afetivo social. Muitas vezes, essas 

tentativas de adaptação se dão por meio de mecanismos constritivo-inibitórios, 

fugindo, por exemplo, de situações sociais devido a sua desfiguração corporal e 

imagem corporal negativa.  Por meio de análise qualitativa das respectivas síndromes 

cromáticas e da literatura, é visto que pessoas com desfiguração corporal são 

propensas a fugirem de situações sociais e a alteração da imagem corporal é um fator 

que prevê a fobia social, tendo em vista a imagem corporal negativa (LEITE; MAIA, 

2013). 

Há também índices de irritabilidade, impulsividade e agressividade, associados 

à repressão ou inibição, representando as defesas e o medo de que esses impulsos 

possam causar uma perda do equilíbrio. A desadaptação, incapacidade de controle 

dos impulsos e a dificuldade em manifestar as emoções e canalizá-las podem interferir 
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negativamente nos relacionamentos interpessoais, que por vezes aparecem 

comprometidos. Por isso, faz-se necessário que sejam elaboradas estratégias de 

enfrentamento de questões que venham a causar sofrimento, por meio de grupos 

terapêuticos, por exemplo.  

A angústia e o desconforto por possuírem uma doença que os desfigura tem 

gerado muito sofrimento e conflitos intensos com profundos sentimentos de 

insatisfação, associados por vezes à impossibilidade de elaboração. O 

desenvolvimento e treinamento de habilidades sociais os auxiliaria em grande medida 

a combaterem, nos ambientes em que frequentam, a discriminação. Dessa forma, ao 

encontrar recursos internos para lidar com as dificuldades, a autoestima seria 

fortalecida. 

Ao ficar evidente a existência de conflitos interpessoais atuais e anteriores à 

doença, se faz necessária a ressignificação de tais acontecimentos para alívio do 

sofrimento e promoção da saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho cumpriu com o objetivo proposto, evidenciando questões 

importantes referentes à dinâmica emocional de pessoas com vitiligo. Verificou-se que 

há índice de fuga de situações afetivas e sociais numa tentativa de manter o controle 

e equilíbrio. Porém, deve-se investigar em amostras maiores para análise estatística. 

Neste sentido, sugere-se, então, que novos estudos e abordagens sejam pensadas 

para um trabalho multidisciplinar e voltado para a promoção da saúde de pessoas com 

vitiligo, em prol do rompimento do estigma, desenvolvimento de habilidades sociais e 

da valorização dos aspectos psicológicos, históricos e sociais na saúde e qualidade 

de vida dessas pessoas. 

 

Palavras-Chave: Psicossomática; Vitiligo; Pele; Psicodermatologia; Pfister. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho relata a experiência interventiva, realizada por duas 

estudantes de psicologia, com uma paciente em situação de hospitalização, 

diagnosticada com Lesão Encefálica Anóxica (coma vígil), que segundo o CID10, é 

um estado patológico, onde os fatores desencadeantes estão relacionados à ausência 

de oxigênio cerebral ou oxigenação insuficiente para suprir as exigências metabólicas 

normais. 

Durante os encontros, foram feitas atividades voltadas à aplicação de materiais 

com texturas variadas, para estimular sensações táteis na pele da paciente, como 

uma forma de provocar expressões de comunicação não-verbal, para que pudesse 

haver uma possibilidade de contribuir com a humanização da enferma. Em relação a 

isso, pacientes hospitalizados passam por um processo de despersonalização e 

desumanização, que segundo Costa; Figueiredo e Schaurich (2009), acontece de 

forma progressiva, levando em consideração que quanto mais o adoecido permanece 

hospitalizado, mais evidente, segundo Angerami (2010) é sua despersonalização, que 

muitas vezes acontece pelo fato da patologia do enfermo ser mais importante que sua 

amplitude existencial, restringindo a dignidade da pessoa em situação de sofrimento. 

Assim, com a proposta de humanização, através do trabalho tátil, pôde-se promover 

maior qualidade de vida. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do trabalho foi realizar intervenções sensoriais táteis na pele da 

paciente, com materiais de texturas variadas, para gerar comunicação por meio de 

expressões não verbais, e assim proporcionar maior humanização e qualidade de 

vida. 
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MÉTODOS 

 

Foi realizada, quatro visitas semanais à um hospital privado da região central 

de São Paulo, a fim de proporcionar intervenções com uma paciente comatosa. Para 

melhor embasar o relato de experiência e o motivo das intervenções, foi realizada 

revisão bibliográfica e análise documental, utilizando artigos científicos encontrados 

em bancos de dados, como: Scielo, Google Acadêmico, BVS Psicologia Brasil, Lilacs 

e relatórios oficiais que tratavam a respeito do estado comatoso, possibilidades de 

intervenções, e outros recursos que contribuíssem com a promoção da qualidade de 

vida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante as pesquisas realizadas, foi compreendido que o diagnóstico da 

paciente se faz em Lesão Encefálica Anóxica, que provoca um Estado Vegetativo 

Persistente (EVP), mais conhecido com Coma Vígil. Esta lesão quase sempre afeta 

partes do cérebro, como motora, visual, auditiva, linguagem e comportamental 

(GOUVEIA et al., 2000). 

Os autores, Carneiro; Antunes e Freitas (2005) descrevem que as principais 

características dessa doença estão voltadas para a impossibilidade de interação com 

o outro, vigília intermitente, ausência de compreensão ou expressões verbais, ciclos 

de encerramento e abertura dos olhos, movimentos ocasionais da cabeça e olhos em 

direção a um som ou movimento. Os autores Bear; Connors e Paradiso (2017), 

complementam que paciente em EVP apresenta espasmos nas mãos e nos pés, 

frente à ameaça. São capazes de sorrir ou produzir expressões faciais frente à dor, 

tem preservação das funções do tronco cerebral e do hipotálamo, para manutenção 

da respiração e da circulação autônoma, suficiente para a sobrevivência.  

Em relação ao hipotálamo e o tronco cerebral, foi importante perceber que 

esses aspectos puderam contribuir com a comunicação não verbal da paciente, pelo 

fato de possuírem questões relevantes para que a interação, pudesse ser identificada 

pelas estudantes. Para compreender melhor o funcionamento desses aspectos, Alóe, 

Azevedo e Hasan (2005) descrevem que o hipotálamo é responsável pelo controle do 

sistema nervoso, regulação dos processos de sede, fome e temperatura, controle das 

emoções, comportamentos e estados de consciência.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 502 

No caso do tronco encefálico, Lundy-Ekman (2011), explica que ele é composto 

pelo bulbo, responsável pelo controle da respiração e frequência cardíaca; ponte, que 

serve como passagem de fibras neurais; de mesencéfalo, responsável pela passam 

de todos os estímulos que saem e vão para o cérebro, além de conter diversas 

estruturas que controlam a postura e ativação do córtex cerebral. O tronco encefálico 

interage com informações vitais relacionadas a respiração, consciência, pressão 

sanguínea e digestão, a fim de regula-las. 

Nos encontros interventivos, foi percebido a maioria dos fatores apresentados 

à cima, e também mudanças de comportamentos, demonstrado a cada troca de 

estímulos táteis. Essas mudanças eram percebidas quando a paciente exibia 

satisfação em alguns estímulos e incomodo em outros, através de expressões não 

verbais, se fazendo em ruídos com a boca, quando estava incomodada e relaxamento, 

quando não estava incomodada. Ao identificar essas expressões é possível afirmar a 

condição de uma pessoa responsiva a estimulação do meio, entendendo a sua 

capacidade de perceber e responder a estímulos ainda que de forma não captada 

pelos profissionais.  

Para compreender essas mudanças com as sensações táteis, Bear; Connors e 

Paradiso (2007) salientam que a pele capta informações do meio externo, como uma 

forma de reconhecimento de estímulos, para devolver ao mundo, comunicando a 

sensação sentida. Entretanto, para que esse movimento aconteça, precisa-se haver 

um reconhecimento do sistema nervoso em relação aos estímulos externos da pele, 

que Machado e Winograd (2007), acreditam que ambas as funções possuem uma 

mesma origem, e por isso, uma ligação em que uma é consequente à outra, sendo 

que a expressão receptiva da pele é uma amostra do sistema nervoso e a expressão 

externa do sistema nervoso se expressa na pele.  

Os autores Silva et al. (1991) complementam que a pele se apresenta como 

um dos primeiros órgãos a desenvolver as funções sensoriais necessárias para 

sobrevivência humana, assim como um meio de comunicação não verbal. Nesse 

caso, a comunicação expressa através do reconhecimento do toque sentido na pele, 

é algo inato do ser humano. Segundo Ferreira (2000) mesmo o ser humano não tendo 

possibilidade de comunicar-se intencionalmente, não pode existe a possibilidade de 

uma não comunicação entre duas ou mais pessoas, pois acontece de forma verbal ou 

não verbal, consciente ou com ausência de consciência, expressa no corpo, na fala, 

escrita, ou até mesmo, no próprio silêncio. 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 503 

Nesse sentido, Puggina e Silva (2009) descrevem em seus estudos com 

pacientes comatosos que, apesar dos avanços da ciência, ainda não se pode provar 

que esses enfermos não têm consciência do ambiente, ou não conseguem interagir 

com o meio.   

Por esse motivo, as estagiárias compreenderam que de algum modo, a 

paciente com seus gemidos, agitação motora e relaxamento, poderia estar tentando 

se comunicar, mesmo que num nível básico de interação. Compreendendo a 

necessidade da busca de formas alternativas de contato, haja vista a impossibilidade 

da comunicação verbal. As intervenções com toque foram de grande importância para 

proporcionar interação entre a paciente e as estudantes. Dessa maneira, poderia 

haver a promoção de uma humanização e qualidade de vida, por meio do 

reconhecimento das diversas expressões da paciente, valorizadas pelas estudantes, 

como uma forma de resgatar seu poder de escolha, entendendo a paciente como 

protagonista do seu processo de adoecimento e vida. Desse modo, Fontes (1999) 

destaca que quando a memória sensorial da pele entra em contato com o terapeuta, 

permite uma transferência de informações que o interventor precisa estar atento para 

saber reconhecer esse tipo de comunicação, que o paciente não consegue verbalizar. 

Nesse caso, complementa-se que:   

Quando uma relação analítica atinge níveis mais arcaicos, as palavras não são 

possíveis e são as sensações que têm lugar. É preciso, então, que o analista seja 

capaz de colocar em ação sua imaginação, sua capacidade de regressão, para poder 

ter acesso a esse material fornecido pelo paciente em estado de transferência 

(FONTES, 1999). 

O fato das estudantes terem a sensibilidade de reconhecer as expressões não 

verbais da paciente, e agir em relação a essas expressões, foi fundamental para o 

processo de humanização, diante da impotencialidade da comatosa, pois permitiu o 

resgate do respeito sobre as vontades e escolhas da enferma, que para Bettinelli; 

Waskievicz e Erdmann (2004), é um fator importante no fomento à re-humanização e 

autonomia do sujeito, a partir do olhar sensível do (a) profissional frente as 

necessidades dos pacientes, podendo deste modo, haver promoção de uma melhor 

qualidade de vida (COSTA et al., 2009). Assim o trabalho interventivo humanizado, 

permitiu a paciente exercer o direito de sentir, ou não querer sentir o toque das 

estudantes.  
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Nesse sentido, foi percebido que a paciente se mostrou mais agitada quando 

era tocada com objetos de texturas mais áspera, e menos agitada e relaxada, quando 

era tocada com texturas mais aveludadas e macias. Quando percebidas essas 

variações de comportamentos, os materiais eram trocados, ou simplesmente, 

encerrada a intenção, para que fosse valorizada as expressões da paciente.  

Pensando na proposta de intervenção tátil, as estudantes identificaram que 

existe uma diferenciação entre o toque afetivo e instrumental, onde o toque afetivo 

propõe estabelecer uma relação de vínculo, não sendo invasivo, diferenciando-se do 

toque instrumental, que tem como característica ser objetivo e técnico, voltado apenas 

para a realização de procedimentos invasivos, afastando o profissional de saúde do 

possível vínculo (BASÍLIO et al., 2008). Nesse sentindo, os objetos com texturas mais 

agradáveis representaram o toque não invasivo e os menos agradáveis, invasivos. 

Esse movimento, possui uma importante função no bem-estar do sujeito, pois 

foi a partir do toque afetivo e estimulações agradáveis na pele da paciente que pôde 

haver maior qualidade de vida. Dessa maneira, a ideia de que o paciente apesar de 

estar em coma está ali presente como sujeito, sugere para que os profissionais que 

lidam diariamente com ela repensem a forma de melhor abordar o seu tratamento. Ou 

seja, o paciente precisa ser considerado enquanto sujeito que apesar de suas 

limitações físicas e cognitivas precisa de alguma maneira, ter suas necessidades 

atendidas e consideradas (PEREIRA; TEIXEIRA; SANTOS, 2012).  

 

CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho demonstra significativa relevância para quem atua na área 

de saúde mais especificamente no âmbito hospitalar, pois traz uma nova perspectiva 

com relação ao paciente comatoso. Mesmo não havendo progresso no quadro clínico, 

ou evidências palpáveis sobre o funcionamento dos sentidos (audição, tato, paladar, 

visão e olfato) da paciente, o que se faz de maior importância na pesquisa, é a ideia 

da humanização e valorização da pessoa em sua totalidade, para se promover maior 

qualidade de vida enquanto sobrevivente de uma situação perecedora. 

 

Palavras-Chave: Coma Vígil; Humanização; Qualidade de Vida; Comunicação. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata de uma pesquisa de campo de investigação sobre 

perfumes, como um elemento da cultura material, realizado na disciplina de Indivíduo, 

Cultura e Sociedade II, no curso de Psicologia. O perfume despertou o interesse do 

grupo por estar associado a uma prática comum e individual da cultura brasileira, o 

perfumar-se, caracterizado pela escolha de fragrâncias que expressariam 

característica da personalidade do sujeito. Não se percebe interesse dos usuários 

deste produto em geral em identificar a forma de fabricação, o surgimento ou outros 

aspectos da produção ou comercialização. Assim, essa questão despertou o interesse 

do grupo de buscar respostas sobre o perfume como um elemento da cultura material. 

A investigação inicial dentro das normas da disciplina era visitar locais de venda do 

elemento da cultura material. Após a exploração do local de venda, diálogo com 

vendedores, era necessário investigação de fontes escritas para complementar os 

dados. Desta forma, o trabalho descreve a cultura material do perfume. Há uma parte 

histórica e uma análise dos elementos sugeridos na disciplina para melhor 

compreensão do tema. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo do presente trabalho é identificar a cultura material escolhida pelo 

grupo em diversos aspectos e conceitos estabelecidos. O setor escolhido foi de 

perfume o qual está presente na vida diária de vários brasileiros, não só deles, mas 

em outros países. O cheiro agradável transmite e expressa, em muito dos casos a 

personalidade do indivíduo. 
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MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada pelo grupo foi observação naturalística e pesquisa 

bibliográfica a fim de revisar o que já existe de disponível sobre o conteúdo histórico 

e informações complementares sobre os perfumes disponíveis. O grupo visitou as 

franquias de “O Boticário” dos shoppings SP Market, Largo Treze, Santo Amaro e 

Campo Limpo também as lojas “Mahogany”, “Perfumaria Goís”, “Paris Store 

Perfumaria”, “Perfumaria Brilho do Sol”, “Cia do Perfume” e “Revendedor da Hinode”. 

Foram feitas observações em lojas frequentadas pelas diferentes classes sociais, por 

isso foram visitados espaços localizados em bairros populares e classe média alta e 

revendedores. Após o levantamento de dados de campos, buscou se referenciais 

teóricos para interpretação do observado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dimensão histórica 

 

O perfume originou-se na era primitiva decorrente da descoberta do fogo, 

através da queimada de ervas e insetos se descobriu o aroma. A palavra perfume 

provém do latim “perfumum”, se refere à propagação do aroma “através da fumaça” 

(MORAES, 2011). 

Uma mulher da antiguidade de grande destaque é Cleópatra VII Théa 

Philopator. Foi rainha do antigo Egito, gostava de ser admirada e chamar atenção dos 

homens, um de seus métodos era o uso de perfumes para aumentar seu poder de 

sedução. Conquistou o general romano Marco Antônio impregnando com aroma de 

rosas as velas do seu barco (MORAES, 2011).  

Com o passar do tempo ele se aprimorou e expandiu pelo ocidente. Porém 

entre o século V e X (alta idade Média) foi adormecido, restando apenas vestígios de 

sua grandeza na medicina e na farmácia praticadas nos mosteiros com ervas 

aromatizadas. A igreja cristã condenou o uso de incensos e perfumes, tidos como 

instrumentos de idolatria e fúteis acessórios que remetiam a vaidade. Devido há 

cultura aromática estar enraizada no cotidiano das pessoas, sutilmente o cristianismo 

incorporou algumas tradições, mas a cultura dos aromas estava aprofundada no modo 
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de vida das pessoas, gradualmente, o cristianismo incorporava algumas das velhas 

tradições de dádiva (MORAES, 2011).   

A indústria de perfume chegou ao Brasil no Século XIX, com a chegada da corte 

portuguesa ao em 1808 fugidos do exército de Napoleão, com ela veio o hábito de 

perfumar-se, revelando ao Brasil pequenos luxos contidos em belos frascos 

(MORAES, 2011). 

A França causou grande influência cultural e na identidade do Brasil, com seus 

escritores e escritos ganhava espaço e prestígio, invadindo as mentes dos homens 

preocupados em construir a tão almejada e necessária identidade nacional brasileira. 

Ser brasileiro, mas também ser europeu, especialmente francês (MORAES, 2011).  

Os negros deram grande contribuição sobre a higiene, principalmente referido 

a expansão do banho diário. O hábito de se banhar com flores e ervas, acreditando 

que o corpo limpo e perfumado protege contra diversas doenças e influência de maus 

espíritos. Através disso os nobres portugueses, tornaram o banho um hábito 

(MORAES, 2011). 

A migração dos portugueses era conduzida por seus objetivos e ambições, mas 

no decorrer do tempo causou outras consequências como mudanças culturais não 

planejadas, até por que nunca se podem prever quais as consequências e se uma 

nova cultura será aderida por certo povo. Essa mudança foi implementada na 

identidade dos brasileiros até porque eles estavam procurando sua própria identidade 

e é claro que gostariam de se espelhar nos estrangeiros por vê-los com hábitos mais 

interessantes.  

 

Relação com aspectos com distinção de classe social 

 

Na sociedade capitalista a ideia de propriedade é fundamental nas relações 

interpessoais, e a posse de certos objetos confere clara indicação de distinção social.  

Através das nossas posses podemos saber o nosso lugar na mesma, quanto mais 

você tem mais bem visto você é mais superior você se sente. Podemos observar que 

existe certa categorização em relação aos perfumes, alguns são de fácil acesso, ou 

seja, com preços acessíveis a qualquer classe social, já outros são mais caros. Uma 

coisa de difícil acesso ou de obtenção é considerada mais valioso, por esse motivo as 

classes mais altas da sociedade têm uma preferência por perfumes internacionais, 

podendo dessa forma se diferenciar das classes mais baixas. 
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Relação com a transmissão cultural da prática 

 

O uso do perfume adequado é um elemento importante da condição social do 

sujeito. Dentro dos estudos da transmissão cultural, há duas formas da passagem das 

informações, de forma oral e de forma escrita. As informações escritas são 

normalizadoras a partir do momento que permitem uma comparação no tempo e no 

espaço. Assim, associado a prática do uso do perfume, é possível encontrar em livros 

de etiqueta ou revistas populares orientações para o uso do perfume, que muitas 

vezes, contrastam com práticas populares. Aspectos, como local do uso no corpo, 

intensidade ou tipo de perfume para as ocasiões, normalmente são transmitidas em 

manuais específicos. 

 

Relação com práticas típicas de uma cultura ou de caráter mais individual  

 

Na antiguidade o perfume era utilizado com base em crenças e valores que os 

integrantes mantinham, atualmente as essências estão fortemente relacionadas à 

moda e práticas individuais que expressam a singularidade de cada pessoa. O uso de 

essências foi se tornando cada vez mais presente nas práticas de cada indivíduo; nos 

tempos remotos os perfumes eram utilizados como oferta a deuses nos altares; 

principalmente nos templos budistas e hindus, como também na santificação dos 

ambientes; processo feito através da queima de flores e ervas. Tais colônias eram 

úteis também para pregar as estátuas dos deuses, perfumar os cabelos e barbas; 

prática mais frequente entre os egípcios e babilônicos (MORAES, 2011). Usar as 

fragrâncias com essas utilidades foi se tornando mais forte conforme o tempo 

passava, tornando cada vez mais significativo e marcante na cultura humana, pois 

obtinha forte ligação com as crenças da época, sendo um forte traço dos rituais do 

período. 

Os seres denominavam cada essência, diferenciada, a ser característica de um 

deus para eles venerado; sendo o aroma um prazer para os deuses. O uso para 

proteger a pele de insetos ou das queimaduras de sol foi se tornando comuns entre 

os utilizadores de tal produto, sendo agora presente em diversas culturas; proteger o 

corpo dos entes queridos que se foram em um ritual religioso começa a ser feito com 

o uso de tais essências, pois os deuses gostando, a consciência do morto poderia ser 

tocada. A colônia também era considerada como alívio de ansiedade e estresse, 
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sendo possível trazer bons sonhos para o ser (MORAES, 2011). Tais colônias eram 

úteis na medicina, para o tratamento de doenças, na religião e na estética. 

A rotina de se beneficiar com tais cheiros como oferendas ou rituais foi se 

tornando escasso, mas não deixou de fazer parte dos valores de cada pessoa, sendo 

hoje ainda muito utilizada em rituais católicos. 

Ao longo dos séculos o uso das fragrâncias passa a ser utilizado como higiene 

pessoal, pois em lugares onde não havia, ou houve, o costume de se limpar usava-se 

tais como proteção contra o mau cheiro e odor, sendo também útil na conquista de 

pares. Com isso o perfume passa a ter uma característica individualista de cada 

criatura. As colônias tornaram-se muito utilizadas principalmente pela classe alta de 

cada sociedade, chegando cada vez mais próximo de se tornar algo popularmente 

marcante da cultura do mundo todo. Na Inglaterra a Rainha Elizabeth I incentivou as 

mulheres a plantarem ervas em seus quintais para as mesmas produzirem seus 

próprios aromas (LUCCA, 2010). 

 

Aspectos atuais do uso 

 

Na medida em que o tempo foi passando, o perfume foi se desenvolvendo; nos 

dias de hoje está fortemente ligado ao mundo da moda e dos estilos de cada caráter. 

A busca por um cheiro próprio é o sentimento mais presente no pensamento de um 

ser quando se vai à procura de tais; sendo que cada qual será efeito dos possíveis 

gostos, humor e até sabedoria e singeleza. A cada lançamento de novas tendências 

de moda vem também uma nova essência, associando assim a cada estação uma 

nova característica trazida pelo perfume lançado. 

O uso de tais colônias traz uma característica muito individual e está fortemente 

ligado ao Marketing. A escolha de cada suavidade é baseada em experiências 

individuais de cada identidade, já que o balsamo está associado ao olfato; sendo que 

é evocada a lembrança única de uma pessoa que já se percebeu usando, ou até 

mesmo a lembrança de alguém querido, ou seja, está ligada a primeira imagem que 

se tem de um cidadão. 

No momento presente o perfume é muito utilizado com o desejo de ser 

lembrado, notado, venerado, para sentir-se bem consigo mesmo; levando assim a se 

ter várias formas e critérios para se escolher um cheiro, entre eles, estação do ano, 
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ocasião ou mesmo de acordo com a personalidade; mostrando assim que o perfume 

está relacionado aos hábitos de cada consumidor (MORAES, 2011). 

Podemos observar que hoje em dia as pessoas têm a prática de passar o 

perfume quando vão sair, nas mulheres para ser desejada por um garoto, ou mesmo 

para mostrar sua beleza, buscando exclusividade, para impor sua posição na 

sociedade, mostrando suas características. 

Em datas comemorativas tem se o hábito de presentear os sujeitos com 

perfume, sendo escolhido de acordo com os gostos de presenteado, buscando o 

agrado do mesmo e também a recordação do ato. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluímos que no processo de formação o perfume possui valores culturais 

que o norteiam, por exemplo, é o ser, quando o indivíduo adquire certos produtos de 

difícil obtenção o mesmo acredita ser superior aos demais. Através do perfume as 

pessoas desejam passar uma impressão de personalidade típica do aroma como: um 

perfume com a essência forte pode passar a marca de superioridade. Sempre que se 

fala em perfume, facilmente remete-se a mulher, utilizado geralmente em ligação com 

sua delicadeza e sendo usado como ferramenta de sedução. As essências são de 

características individuais, ao utilizá-la as pessoas buscam serem lembradas. 

 

Palavras-Chave: Perfumes; Cultura Material; Psicologia Social. 
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PROJETO COMUNITÁRIO – INTERAÇÃO SOCIAL COM 
DESBRAVADORES 
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Bertoso. 
 

E-mail: eunice.bertoso@ucb.org.br 
 

INTRODUÇÃO 

 

Define-se psicologia comunitária como um fazer da psicologia social (ARAÚJO, 

2009). Procura-se estudar nessa área o exercício do psiquismo decorrente do modo 

de vida da comunidade: busca compreender as relações e representações, 

identidade, níveis de consciência, identificação e pertinência dos indivíduos nos 

grupos comunitários (FREITAS, 1996). 

Os trabalhos realizados em comunidade partem de um levantamento das 

necessidades vividas pelo grupo. Utiliza-se a pesquisa participante para que o 

pesquisador e os sujeitos trabalhem em conjunto na busca de explicação para as 

dificuldades presente no grupo em questão. Busca-se estabelecer condições 

apropriadas para o trabalho de cidadania, democracia e igualdade entre pares 

(FREITAS, 1996). 

Através de observações realizadas, desempenharam-se atividades que 

consistiam em esportes e gincanas, filme interativo e reflexão sobre as tarefas 

desenvolvidas, para promover a interação social entre os membros do grupo de jovens 

desbravadores, com idades variadas entre 10 a 15 anos. Realizados encontros com 

duração de duas horas aos domingos para as atividades físicas e o sábado para o 

filme eleito, as ações comunitárias foram executadas na instituição “Céu Cantos do 

Amanhecer”. 

 

OBJETIVOS 

 

Desenvolvido com base na observação de como o grupo se configura em 

subdivisões por idades, inicialmente solicitou-se dos integrantes, sugestões de 

atividades que gostariam de desenvolver com os pesquisadores. A maior demanda 

recebida constituiu em tarefas físicas, dessa forma estabeleceu-se dinâmicas voltadas 
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para esportes e gincanas para que a partir delas pudesse promover a socialização 

entre os membros. 

Para se atingir os resultados obtidos, o projeto foi destinado a um público de 

aproximadamente 20 jovens desbravadores com faixa etária de 10 a 15 anos, devido 

diferença de idade, formavam grupos por aproximação. Aplicaram-se métodos de 

interação social para melhor comunicação. 

 

MÉTODOS 

 

Para se atingir os resultados obtidos, o projeto foi destinado a um público de 

aproximadamente 20 jovens desbravadores com faixa etária de 10 a 15 anos, devido 

diferença de idade, formavam grupos por aproximação. Aplicaram-se métodos de 

interação social para melhor comunicação. 

Notou-se que a maioria dos integrantes é do sexo feminino e as relações 

interpessoais são distribuídas por afinidades, enquanto os meninos por ser a minoria 

são próximos, mais novos, ativos e dispostos para as atividades propostas. Foi 

observado que a situação financeira dos jovens, que devido a uma precariedade de 

recursos, possuem necessidades alimentícias e de vestimentas, não exibe recursos 

para locomoção, mas recebem apoio dos líderes do clube e da população que 

frequenta a igreja Adventista.  

Trabalharam-se questões relacionadas ao individual e coletivo, aprender a 

respeitar a diversidade de opiniões e desenvolver atitudes de ajuda e colaboração 

ampliando sua interação, construir o respeito mútuo e promover o envolvimento, a 

compreensão e dinamismo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As atividades desenvolvidas em três domingos, com duração de duas horas 

por encontro, que foi designado para as tarefas que exigiam o físico dos jovens, 

enquanto os sábados foram selecionados para o filme “zootopia”. As dinâmicas foram 

eleitas com o critério de que todos conhecessem as ações, para que dessa forma 

pudessem desempenhar da melhor maneira, assim como o filme eleito, com intenção 

de que transpasse com clareza sua mensagem sobre a importância de interagir com 

pessoas diferentes de si, para seu próprio crescimento pessoal.  
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A gincana trabalhada no primeiro contato com os jovens após a apresentação 

dos estagiários foi o “pega-pega corrente” – Iniciou-se com a delimitação do espaço e 

com as instruções e regras da atividade: não poderiam soltar as mãos, deveriam 

desenvolver estratégias juntos para chegar aos outros participantes. A atividade exige 

que um dos participantes comece a correr atrás de seus colegas. A pessoa que ele 

conseguir tocar, entrelaça a mão à dele e dessa forma começam a criar a corrente 

juntos. Eles devem correr atrás de todos os integrantes para que um auxilie o outro a 

tornar a corrente completa.  

O eleito a começar a dinâmica, era um participante que recebeu de seus líderes 

alguns estigmas de “mimado” e frases como “esse chora por tudo”; percebe-se que a 

intenção é somente “brincar” com o desbravador e o mesmo se mostrou indiferente a 

essas zombarias. Por ser o mais participativo do grupo, seus colegas o encorajaram 

a começar o pega-pega, assim como os estagiários que já haviam notado como ele é 

o mais interativo do grupo. Posteriormente, realizou-se a dinâmica do jornal – 

colocam-se no chão, várias folhas de jornal, primeiramente, um para cada membro. 

Ao som de alguma música conhecida por eles e pelo orador, os participantes andam 

em volta do espaço previamente delimitado e quando o condutor para a canção, eles 

devem procurar uma folha para ficar sob ela. O executor da atividade, no decorrer 

dela, retira várias folhas de jornal até sobrar apenas uma, exigindo que os 

participantes desenvolvam uma maneira de ajudar o colega a permanecer em cima 

do jornal. 

A atividade do jornal foi de grande importância para estabelecer o vínculo entre 

os estagiários e os desbravadores. Houve a participação de todos, no canto de 

músicas da Igreja Adventista escolhidas pelos jovens e no auxílio de como poderiam 

ajudar seus colegas a atingirem o objetivo da atividade. Quando restou apenas uma 

folha de jornal para vários integrantes, a solução encontrada pelos participantes foi 

rasgar em vários pedaços a folha de jornal para que cada um pudesse ter a chance 

de conseguir chegar ao objetivo da dinâmica. 

A dinâmica do bastão e bexiga exigia o trabalho em equipe. O bastão é passado 

por cima e o balão entre as pernas, ao mesmo tempo. As equipes foram separadas 

com intenção de que os jovens trabalhassem com seus colegas dos quais não são 

próximos. A intenção é que trabalhassem juntos para que o bastão e a bexiga 

chegassem ao último membro o mais rápido que conseguissem.  
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Pode-se notar grande resistência dos integrantes em separar-se de seus 

colegas, para a formação de duas equipes. Houve o cuidado de colocar os integrantes 

em equipes na qual foi observado pouca socialização de um jovem com o outro. Os 

desbravadores foram postos em uma fila única e um estagiário dava o número “1” e 

”2” em ordem progressiva; dessa forma, todos que receberam o número um formavam 

uma equipe, e os que receberam o número dois, outra. Nessa dinâmica, reparou-se 

que a resistência inicial de não pertencerem a mesma equipe que seus amigos, foi 

substituída pela vontade de triunfar na atividade.   

Realizada todas as dinâmicas, eram formadas rodas de reflexão. Solicitou-se 

dos desbravadores o que eles haviam absorvido das atividades e para surpresa de 

todos as respostas foram positivas: alguns jovens confessaram que não se 

imaginavam trabalhando com um grupo de colegas e que gostaram muito da 

experiência.  

O domingo designado aos esportes retomou-se o trabalho em equipe. Através 

da queimada, vôlei e do “rouba bandeira”, os adolescentes foram distribuídos de forma 

aleatória para que interagissem com todos os membros do grupo e não apenas com 

seus colegas mais próximos.  

Inicialmente, a queimada, por ser uma atividade conhecida entre os meninos e 

meninas e por suas regras serem mais acessíveis aos dois gêneros, tornou os jovens 

mais animados e dispostos a realizarem os outros esportes. Os grupos foram 

formados com a inclusão dos líderes dos desbravadores; foi possível notar que havia 

competição entre pertencer ao grupo em que o líder José estivesse, assim como o 

time adversário sentiu-se injustiçado e até mesmo previram a derrota. A estratégia 

utilizada pelos estagiários para reverter essa situação, foi inserir nos dois times mais 

dos líderes presentes no dia. 

Os meninos mostraram grande resistência em pertencer a um grupo em que 

sua maioria era composta por meninas. Os estagiários reforçaram a ideia de que eles 

poderiam se surpreender caso acreditassem no potencial das garotas o que foi 

validado quando ambos os times, com duas rodadas de queimada, ganharam a 

competição. 

Quando as equipes para o vôlei foram separadas, houve menos manifestações 

de desapontamento. Os líderes foram surpreendidos pela participação de algumas 

meninas que sempre demonstram indisposição. A dinâmica foi realizada em apenas 

uma rodada.  
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O rouba bandeira exigiu o trabalho em equipe de forma que os participantes 

em determinadas situações, precisavam de membros de sua própria equipe para 

ajudá-los. Quando os participantes do time um tentavam passar para o outro lado do 

campo para trazer para o seu time a bandeira do adversário, se fossem tocados pelo 

time dois, precisavam permanecer parados no mesmo lugar, até que um membro do 

próprio time o tocasse para que assim, pudessem sair do lugar.  

Essa dinâmica demonstrou grande força de vontade das equipes em elaborar 

estratégias para que pudessem proteger suas bandeiras e membros da equipe. 

Observou-se a montagem de esquemas para que pegassem a bandeira do outro lado 

sem que nenhum participante ficasse para trás. Quando eram tocados pelo time 

adversário, havia grande comoção dos participantes para ajudar o colega a sair da 

situação. 

Ao formar a roda de reflexão, houve participação da maioria dos 

desbravadores. Os relatos eram de plena satisfação de serem ajudados pelos colegas 

do grupo, quando precisaram em algumas situações dos esportes, contar com o apoio 

deles. Obtiveram-se relatos de não esperar que fossem ajudados por alguns colegas 

por imaginarem que por não serem tão próximos, não teriam ajuda quando 

precisassem.  

O filme zootopia, realizado nos dois sábados, finalizou a ação social oferecendo 

de forma interativa aos jovens a lição que buscou-se transmitir durante todo o projeto: 

como o trabalho em grupo, estar aberto a conhecer e trabalhar com diferentes 

pessoas, assim como aceitar as diferenças e aprender a conviver com elas, contribui 

positivamente para o crescimento pessoal e individual de cada um.  

A maioria dos jovens não conhecia o filme. Anteriormente, foram avisados no 

encontro do domingo que iriam assistir a um filme e que seria o último contato entre o 

grupo e os estagiários para que dessa forma fosse realizado o desligamento. Todos 

os desbravadores ficaram animados com a ideia e pediram para comer mini pizzas. 

Com a colaboração de todos os estagiários foi possível atender a esse pedido. 

Ao final filme, solicitou-se dos jovens o entendimento dos mesmos sobre a 

mensagem transmitida. A compreensão veio de forma positiva, pois sabiam que a 

escolha do filme possuía ligação com as atividades anteriores realizadas com o 

enredo de zootopia.  

Vygotsky parte da ideia de que o ser humano se constitui enquanto a relação 

com o outro social. A cultura, de certa forma faz parte da natureza humana, que ao 
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longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento 

psicológico do homem. Segundo o autor, o comportamento da pessoa é o produto de 

um sistema de ligações e relações sociais, formas coletivas de comportamento e 

cooperação coletiva (SILVEIRA, 2012).  

Socialização respalda-se em conduzir, assimilar padrões, comportamentos, 

regras. É o desenvolvimento coletivo em resposta a interação com o outro e o meio. 

Justifica-se a escolha do tema baseado no conceito do processo interativo do Eu com 

o outro e com o mundo (ZANIN, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto foi desempenhado de maneira positiva e pode-se observar no 

decorrer dos encontros através das rodas de reflexão, como cada participante 

absorvia e aplicava à sua maneira a interação com seus colegas. O público 

transformou as atividades simplórias com suas colaborações e disposições. Os 

estagiários encontraram facilidade nos trabalhos, sempre auxiliados pelos líderes dos 

desbravadores e de forma harmoniosa, as ações alcançaram seu objetivo.  

Notou-se que, primeiro momento, encontraram dificuldades em não trabalhar 

com seus amigos mais próximos. A cada atividade, foi possível perceber como 

estavam abertos a interagir com todos e como as dinâmicas facilitaram esse contato.  

 

Palavras-Chave: Comunitário; Interação Social; Desbravadores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho intenta trazer o olhar dos estudantes do curso de Psicologia, 

referente à disciplina Psicologia Comunitária, dentro de uma vivência em Terapia 

Comunitária com adolescentes. 

A palavra Terapia, possui significado de acolhimento, serviço e atendimento. E 

a palavra Comunidade, remete sobre algo que é comum, desencadeando uma 

afinidade, sendo o sofrimento, a exclusão, ou outros detalhes que geram um 

sentimento compartilhado de busca por superação (BARRETO, 2008). 

Há uma semelhança do trabalho exercido pela instituição que atuamos com 

antigo projeto desenvolvido em Minas Gerais por Helena Antipoff na Fazenda do 

Rosário, que recebia para si meninos que eram considerados “excepcionais sociais” 

de acordo com suas condutas e condições de vida, e que eram guiados à um 

ajustamento social independente (ANTIPOFF, apud RAFANTE; LOPES, 2008). 

Tendo como base essa teoria, e o aprendizado em sala de aula, realizamos 4 

encontros de duas horas cada, no CCA Mãe Admirável, localizado na zona sul de São 

Paulo, onde as principais ações desenvolvidas com os adolescentes foram: Roda de 

conversa, dinâmicas, desenhos, pinturas, recortes, dobraduras, músicas e narração 

de histórias. Tais ações foram elaboradas a partir de temas pertinentes para eles, a 

saber: Bullying, Identidade, Sexualidade, e previamente escolhido por eles, Música. 

 

OBJETIVOS 

 

 Estabelecer relação entre teoria e prática, levando em consideração o 

aprendizado adquirido em sala de aula. 

 Levar à comunidade escolhida, informações correspondentes a fase de 

desenvolvimento do adolescente, aos adolescentes, tendo em vista elaboração de 
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ações que visem interação com eles, por meio de roda de conversa, dinâmicas, 

desenhos, pinturas, recortes, dobraduras, músicas e Contação de histórias, 

relacionados a temas como o Bullying, Identidade, Sexualidade e Música. 

 

MÉTODOS 

 

Durante todo o desenvolvimento das atividades do projeto estivemos 

orientados pelos pressupostos teóricos metodológicos da psicologia social 

comunitária. Isso significa que o projeto constitui, ao mesmo tempo, investigação e 

intervenção comunitária e que as técnicas e estratégias utilizados estão orientadas 

para produzir transformações sociais e pessoais, com a comunidade, a partir da 

comunidade, para a comunidade e pela comunidade. 

A terapia comunitária, foi realizada no CCA da zona sul de São Paulo, com um 

grupo de aproximadamente 25 adolescentes carentes, dentre 11 a 14 anos de idade. 

Nossa ação teve apoio da equipe gestora a Diretora e a Professora da casa. Foram 

realizados cinco encontros no período do dia 01/09/2017 à 06/10/2017, no horário das 

14h às 16h. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em cada encontro, iniciávamos com as boas-vindas aos que vieram, trazendo 

a música tema do encontro, “É hora de viver” seguindo da música “Parabéns para 

você” em homenagem aos aniversariantes do mês. Esse também era o momento de 

estabelecer as regras, para manter a ordem e respeito entre todos, tais como: Fazer 

silêncio, e demonstrar respeito enquanto o outro fala não zombando dele. Procuramos 

sempre demonstrar que estávamos ali para trazermos atividades das quais eles 

tirariam lições para a vida. Ao final da terapia, cantávamos novamente a música tema. 

No primeiro encontro, realizado no dia 01/09/2017, fomos ao CCA Mãe Admirável, 

levar o projeto à coordenação e assim tomar ciência do espaço, como também 

conhecer e nos apresentarmos ao grupo de adolescentes com o qual iriamos 

desenvolver o projeto. 

No segundo encontro, realizado no dia 15/09/2017, fomos recebidos pelos 

adolescentes já organizados em roda, expectantes à nossa chegada. Após a interação 

inicial, apresentamos a dinâmica de quebra-gelo, onde cada um deles falava seu 
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nome, e algo que mais gostavam de fazer. Seguidamente o próximo da roda deveria 

repetir o nome do participante anterior e o que mais gostava de fazer, para em seguida 

o participante atual falar seu nome e o que mais gostava de fazer, e assim a roda 

seguia até todos se apresentarem. Essa dinâmica, além da descontração e interação, 

nos fez conhecer seus nomes e gostos.  

A dinâmica seguinte foi direcionada ao tema “Bullying”. A turma foi dividida em 

grupos de 4 pessoas, onde cada um recebeu uma folha e cada adolescente um lápis. 

Eles tinham que desenhar um barco, de acordo com o apresentado na lousa, sendo 

que cada adolescente teria sua vez para fazer o desenho com um traço apenas, sendo 

vencedor o grupo que terminasse primeiro. Em seguida, cada um receberia um 

personagem para interpretar. Um faria o papel de cego, um não teria o braço direito, 

e o outro não teria o esquerdo e o último seria mudo. Eles tinham que desenvolver a 

mesma atividade, agora com a diferença de que deveriam desenhar o barco levando 

em consideração a deficiência de cada um deles, ganhando o grupo que concluísse 

primeiro.  

Parabenizando a todos pelo desempenho voltamos a roda de conversa, onde 

foi permitido que expressassem seus sentimentos. O objetivo era levar eles a 

refletirem o quanto uma pessoa pode ser prejudicada através do sofrimento causado 

pelo Bullying. Muitos comentaram sobre a importância de respeitar as diferenças um 

dos outros, e ajudar ao seu próximo e assim finalizamos o encontro do dia. 

No terceiro encontro, realizado no dia 22/09/2017, tínhamos como proposta 

realizarmos atividades com base no tema Identidade.  

Ao chegarmos, os adolescentes já estavam posicionados em roda, e conforme 

nossa rotina, tivemos com eles nosso momento de interação inicial. A primeira 

dinâmica teve objetivo levar os adolescentes a falarem o significado de seus nomes. 

Boa parte deles não sabiam a história do seu nome, sendo então orientados a levar 

essa questão como lição de casa. Em seguida, eles deveriam mencionar um apelido 

que gostavam de ser chamados, onde maioria deles responderam a essa etapa. 

Na próxima dinâmica, separamos eles em grupos, de 4 ou 5, cada um em torno 

de uma mesa. Foram então orientados que deveriam através das revistas, fazer 

recortes de imagens que representavam eles naquele momento. Demos uma folha de 

sulfite em mãos de cada um, onde além da colagem dos recortes, poderiam também 

desenhar. Foi observado que alguns tiveram dificuldade, e um ou outro não fizeram. 

Ao término dos 35 minutos estipulados, foram recolhidos os desenhos e assim 
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partimos para a próxima dinâmica que foi iniciada com a história, em homenagem ao 

“Dia da Árvore”, comemorado no dia anterior. Após a história foi pedido que 

desenhassem da melhor forma que podiam uma árvore. Foi dado folhas em mãos 

para cada um deles. Ao término de 30 minutos estipulado no início dessa atividade, 

recolhemos os desenhos e formamos outra vez o círculo. Alguns dos adolescentes se 

dispuseram a varrer o local que estava tomado de recortes de revistas. 

Para encerramento da Terapia Comunitária, uma brincadeira com eles, que 

consistia em enunciar um número seguido de um comando. Saiam conforme erravam 

os comandos, até restar um vencedor, finalizando então o encontro do dia. 

No quarto encontro, realizado no dia 04/10/2017, levamos o tema 

“Sexualidade”. Após nossa interação inicial, perguntamos quem fez o dever de casa, 

solicitado anteriormente. Um ou outro trouxe o significado de seu respectivo nome.  

Prosseguimos com uma dinâmica para abordagem do tema do dia. Foi iniciado uma 

“viagem” com eles ao redor da sala, onde estavam saindo para visitar o planeta 

chamado “Terra” e assim descobrir informações sobre a sexualidade dos humanos. 

Na Terra, foram recebidos pela imprensa, que separaram 4 jornalistas para 

responderem as suas perguntas. Nesse momento separamos 4 grupos, onde cada 

um teria um “Jornalista” representado por um de nós estudantes. Cada grupo era 

composto por adolescentes de acordo com sua faixa etária, a saber: Grupo 1. 11 anos; 

Grupo 2. 12 anos; Grupo 3. 12 e 13 anos e Grupo 4. 12 e 13 anos. 

Os “Jornalistas” distribuíram papeis com canetas, onde os adolescentes 

anotariam suas dúvidas quanto a sexualidade. Alguns de cada grupo começaram as 

perguntas com certa dificuldade, contudo à medida que o tempo passava, questões 

foram sendo formuladas, entregues e respondidas. A seguir foi formada uma roda, 

dando início a um bate papo direcionado com um casal, onde cada um contou a sua 

própria experiência de vida e onde suas escolhas os levaram ao casamento deles. 

Essa história deu base para levar os adolescentes a refletirem sobre a importância de 

procurar fazer escolhas assertivas. Foi feito o encerramento com uma dinâmica, em 

que eles fariam uma viagem, escolhendo um objeto a ser levado. Eles deveriam 

descobrir o objeto “padrão” sabido por quem conduzia a dinâmica e assim acertar os 

objetos que poderiam ser levados na viagem. Finalizamos dando a opção de eles 

escolherem o próximo tema.  

No quinto e último encontro, realizado no dia 06/10/2017, nossa atenção voltou 

para o tema “Música” escolhido no encontro anterior. Após a nossa interação inicial, 
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seguimos com uma dinâmica na qual eles deveriam se separar em 5 grupos. Eles 

foram orientados a recortarem duas tiras de folhas de sulfite, colando uma na outra, 

formando uma só tira para em seguida dobra-la de modo que formasse ao longo dela 

4 espaços demarcados por vincos. Tendo uma tira, deveriam agora fechar os olhos, 

e ao som de música contendo 4 ritmos distintos, deveriam fazer desenhos com traços, 

pontos, círculos, ou ondulados, em um espaço da tira de papel. Ao fim da música 

orientamos eles a fazerem uma dobradura em formato de estrela.  

Em seguida elaboramos a conhecida brincadeira, “Dança das Cadeiras” onde 

ao tocar a música os adolescentes giravam em volta do círculo de cadeiras, e na 

parada dela, todos rapidamente deveriam se assentar e o que ficava de fora saia da 

brincadeira. A brincadeira teve continuidade até restar apenas o adolescente 

vencedor. Essa dinâmica foi uma brincadeira de grande disputa, festa e muita risada. 

Em continuidade, os adolescentes foram orientados que deveriam contar uma 

história ao som da música tocada com um determinado ritmo. No entoar dela uma 

história deveria ser inventada e interpretada pelo participante. Após iniciarmos a 

história, foi dado oportunidade para eles usarem de criatividade segundo a música 

tocada. Eles riram muito quando mostramos como deveriam fazer, mais muitos se 

envergonharam na hora de participarem, porém, com nossa ajuda as histórias se 

desenvolveram trazendo muitas risadas para todo o grupo. 

Em seguida, reunimos todos, para leva-los em um bate papo sobre importância 

de saber escolher as músicas e o volume delas para não prejudicar a mente com 

pensamentos maliciosos e ruins, e não perder a audição devido ao seu alto volume. 

Foi mostrado que músicas orquestrais e clássicas, trazem bons pensamentos 

auxiliando inclusive na aprendizagem de novos conhecimentos. 

Por fim, foi contado ao som de música uma história de um Príncipe que havia 

se separado do seu pai, tendo ele que se portar como um príncipe, onde quer que ele 

estivesse. O contador da história, falou que eles eram os príncipes e princesas, 

devendo se portarem com tal onde quer que estivessem. E assim nos despedimos 

deles, finalizado com a música tema.  

 

CONCLUSÃO 

 

Nossa experiência no trabalho de psicologia Comunitária nos proporcionou um 

contato próximo com a realidade da comunidade e suas necessidades. Os 
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adolescentes que participaram desse projeto vêm de realidade precária, tanto 

economicamente quanto socialmente. São famílias desestruturadas que não dão o 

suporte que essa idade necessita, principalmente em relação à falta de informação 

que se encontra nesse meio instável. Sendo assim, abordar temas como bullying, 

identidade, sexualidade e música, nos encontros, por meio de roda de conversa, 

dinâmicas, músicas histórias sendo importante para o crescimento destes 

adolescentes. Apenas nos resta um sentimento de satisfação e contribuição para os 

adolescentes do CCA. 

 

Palavras-Chave: Adolescentes; Comunidade; Psicologia; Olhar. 

 

REFERÊNCIAS 

 
BARRETO, A. P. Terapia Comunitária: passo a passo. Fortaleza: Gráfica LCR, 2008, 
3ª Edição. Capítulo 1, A Terapia Comunitária Sistêmica Integrativa: definição, 
objetivos e pressupostos. 
 
PAPALIA, D. E.; FELDMAN, R. D. Desenvolvimento Humano, 12ª Edição, 2013. C. 
2p. 60-61 c. 11p. 390-394 e 404-407, 2013. 
 
RAFANTE, H. C; LOPES, R. E. Helena Antipoff e a Fazenda do Rosário: a educação 
pelo trabalho de meninos “excepcionais” da década de 1940. Rev. Ter. Ocup. Univ. 
São Paulo, v. 19, n 3, p. 144-152, set./dez. 2008 
 

  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 524 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: COLORINDO A CIDADANIA 
 

Ingrid Lima Santiago; Ana Carolina Ferreira Pacheco; Andreza De 
Souza Macedo; Carolaine Silveira; Keitianny Samara De Sá Alves; 

Eunice Barros Ferreira Bertoso. 
 

E-mail: santiagoingrid_@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO 

 

O projeto “Colorindo a Cidadania” consistiu em apresentar questões 

necessárias sobre a cidadania para as crianças de uma escola infantil em seus 

processos de desenvolvimento, em forma de histórias e atividades divertidas, de fácil 

compreensão e internalização, para que as crianças possam estar reproduzindo 

sozinhas as questões aprendidas.  

A investigação participativa é definida por Israel et al. (1998), como uma 

abordagem colaborativa que envolve pessoas da comunidade, representantes de 

organizações ou instituições no processo de produção de conhecimento. Onde cada 

pessoa contribui com recursos para a construção e compreensão de determinado fator 

e dinâmica sociocultural. 

Foi utilizado o mecanismo de investigação participativa para a construção e 

andamento de nosso projeto no Centro de Educação Infantil, através dos ideais do 

grupo sobre o conceito de cidadania, e não somente do grupo, mas também da equipe 

gestora do CEI, que se dispôs a nos receber e dar ideias para enriquecer o nosso 

projeto. Foram elaboradas estratégias mais ricas em conhecimento e informação. 

As atividades lúdicas foram utilizadas para ensinar a criança divertindo-a. As 

atividades devem despertar na criança a criatividade, o interesse, a interação, entre 

outros. Com isso, elas aprendem também a conviver em comunidade, aceitar opiniões 

e regras, lidar com frustrações.  

 

OBJETIVOS 

 

 Introduzir as questões de Cidadania às crianças de 3 a 4 anos, carentes, de 

uma escola onde estudam por período integral. 
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 O Centro de Educação Infantil (C.E.I.) Paulo Cochrane Suplicy é uma escola 

pública municipal que fica no distrito Capão Redondo. Atende uma média de 160 

alunos e 40 funcionários.  

 O Projeto Colorindo a Cidadania objetivou introduzir algumas questões da 

cidadania para crianças de 3 a 4 anos, adaptando esta cidadania às idades das 

crianças, com atividades lúdicas, principalmente, que ensinam brincando, tratando de 

higiene pessoal, meio ambiente e trânsito.  

 Proporcionar momentos de prazer para uma criança facilita seu aprendizado. 

  

MÉTODOS 

 

Projeto realizado em caráter educativo, tendo como ferramenta um roteiro a ser 

seguido, iniciado por uma história infantil representada por objetos ou atuação, 

atividades lúdicas aplicadas nas crianças e um curta para o fechamento. 

No primeiro encontro (15/09), o grupo conheceu o local, apresentou o projeto 

para os administradores e professores e conheceu as duas turmas para as quais 

desenvolveriam o projeto. 

No segundo encontro (22/09), já com as turmas, foram realizadas atividades 

sobre a importância da higiene pessoal. No primeiro momento, em roda, foi contada 

uma história sobre uma criança que aprendeu sobre a importância de tomar banho, 

cuidar do corpo e da saúde bucal todos os dias, para evitar doenças e problemas no 

corpo.  

No terceiro encontro (29/09), em roda, foi contada uma história sobre a 

importância de cuidar do meio ambiente, não jogando lixo no chão. No segundo 

momento as crianças realizaram a atividade de plantar feijão no copo de algodão.  

No quarto encontro (06/10), foram trabalhadas com as crianças as questões do 

trânsito. Em roda, foi contada uma história enfatizando a importância de conhecer o 

semáforo e respeitá-lo, para evitar confusões e acidentes. A importância de esperar 

por um cuidador para andar na rua e atravessá-la também ganhou destaque.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nosso projeto foi realizado no período de um mês, sendo uma vez por semana 

o desenvolvimento do projeto no local. As atividades desenvolvidas no CEI (Centro de 
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Educação Infantil) foram muito produtivas voltadas para a área de cidadania. Em cada 

visita, abordávamos um tópico diferente dentro do tema central.  No primeiro dia, as 

crianças estavam um pouco inibidas por estarem na presença de desconhecidos, mas 

ao longo das visitas percebemos que as crianças desenvolveram laços de amizade, 

empatia e carinho com cada integrante do grupo.  

Apresentamos de forma bem dinâmica para as crianças a importância da 

higiene pessoal, do cuidado com o meio ambiente e a atenção no trânsito. Eles foram 

bem receptivos a todas as dinâmicas e correspondiam nossas expectativas através 

das atividades do dia, na qual eles deveriam demonstrar e expressar aquilo que 

aprenderam.  

No segundo momento, todas as crianças participaram de uma atividade para 

reconhecer os objetos necessários para fazer a higiene. Os objetos apresentados 

foram: sabonete, esponja de banho, escova e creme dental, shampoo, escova de 

cabelo e toalha de banho. No terceiro momento as crianças realizaram a atividade de 

plantar feijão no copo de algodão e o grupo finalizou com um pequeno filme sobre o 

meio ambiente do Nosso Amiguinho - Árvore Viva. 

Os cuidadores e educadores das duas turmas que aplicamos o projeto estavam 

abertos e dispostos a nos receber em sua sala.  

Esses fatores de certa forma foram motivadores para o nosso desempenho no 

projeto, pois foi uma experiência nova e diferente tanto para as crianças e educadores 

quanto para o grupo. A coordenação do CEI ficou muito agradecida com a nossa 

iniciativa no local, e pontuou a importância desses projetos voltados para as crianças, 

que estão em fase de aprendizagem. No último dia, recapitulamos todos os tópicos 

passados nos dias anteriores. As crianças nos surpreenderam por lembrarem-se de 

todos os dias desde o início do projeto. Nós finalizamos com uma pequena 

confraternização e nos despedimos das crianças.  

Psicologia Comunitária é um ramo da Psicologia ligado as questões sociais, 

procurando auxiliar em termos coletivos, focado nas necessidades e carências da 

comunidade.  Voltado para o desenvolvimento social através da saúde mental.  

É também a construção de uma comunidade, com ações ligadas diretamente 

as necessidades de um grupo de pessoas carentes, com auxílio da Psicologia. 

Na psicologia social são três correntes que estão ligadas entre si. A Psicologia 

em Busca da Saúde Mental e Psicologia do Desenvolvimento se ligam a Psicologia 

Social Cognitiva e à ação comunitária ligada ao materialismo argumentativo. 
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A Psicologia Política também se relaciona a Psicologia Social, com a função de 

auxiliar na resolução de problemas sociopolíticos que são enfrentados pela população 

latino-americana, e direta ou indiretamente a questão da saúde mental dos indivíduos, 

auxiliando no desenvolvimento tanto individual quanto coletivo.  

Não existe um consenso sobre realmente qual a função desse âmbito da 

Psicologia, pois a Psicologia Comunitária também examina a participação de uma 

população nos processos eleitorais, ou também na realização de processo 

psicoterapêuticos com pessoas que foram atingidas por questões políticas. 

A psicologia da Libertação é o âmbito da Psicologia que trabalha com ações, 

se preocupando assim com situações coletivas de pobreza e miséria, um dos objetivos 

é diminuir fatalidades das populações necessitadas e isso implica a atenção na 

exploração econômica da comunidade e na intolerância política. O sentimento estético 

da criança encontrará no folclore, acima de tudo, um mundo prodigioso de imagens e 

ritmos, a que raras vezes se superpõe a literatura escrita. Mundo de poesia, aurora 

primavera, limpidez de fonte. Assim, prolongar uma tradição regional no que ela possa 

oferecer de fecundo equivale a renovar o momento lúdico e lírico da humanidade; 

verificar, mais tarde, que essa tradição tem caracteres idênticos ou semelhantes aos 

de outros povos será recolher uma lição de amor (Lisboa, 2002). 

Para um bom aprendizado de uma criança e o desenvolvimento social da 

mesma, é necessário a deixar brincar, pois através disso ela desenvolve sua auto-

expressão, auto-estima e companheirismo. A criança precisa se envolver em 

brincadeiras de descobrir e criar. Isto facilita o aprendizado. 

O grupo baseou-se na hierarquia de cargos, prescrição detalhada de funções 

e tarefas, mediante normas e procedimentos administrativos, tendo em vista a clareza 

do trabalho e a eficiência dos serviços escolares para a realização do projeto.  

No que se refere à identificação e hierarquização de necessidades e recursos, 

trata-se de um processo que se identifica bem com a reivindicação de participação 

conjunta de pais, professores, alunos, nos processos de tomada de decisão e cor-

responsabilização pelas ações de ensino e aprendizagem. Os administradores da 

escola ficaram empolgados quanto à proposta do projeto, oferecendo suporte e dando 

opiniões para aprimoramento das atividades. Todos os funcionários trataram o grupo 

com muito respeito e simpatia. São pessoas simples, acolhedoras e dedicadas para 

com suas funções.  
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As professoras das turmas com quem foi trabalhado deram todo o suporte 

necessário para a realização das atividades, julgando importante o objetivo do que o 

projeto quer oferecer, e as crianças também responderam muito bem ao que 

propusemos, de acordo com as expectativas do grupo. 

No final das atividades, o projeto foi retomado desde seu início, explicando às 

crianças o que foi proposto a elas. Aconteceu uma confraternização, quando as 

crianças ganharam balões e balas. 

O projeto Colorindo a Cidadania proporcionou ao grupo a oportunidade de, por 

alguns instantes, viver em prol do outro deixando o nosso “eu” de lado ao realizando 

um projeto do qual não se esperou nada em troca em um segmento da Psicologia 

onde tampouco esperaremos. 

Essa experiência foi de grande valia para o grupo, pois é muito gratificante a 

oportunidade de se introduzir na vida de crianças pequenas que passam o dia inteiro 

em uma escola. Saber que agregamos algo a elas que, de uma maneira ou outra ficará 

marcado em suas vidas, também marca as nossas. Ao mesmo tempo em que 

ensinamos, nós aprendemos.  

Aprendemos sobre a importância das diversas formas de terapia em grupo e 

dos projetos que podem ser desenvolvidos em uma comunidade. Desde crianças, 

adolescentes, adultos e idosos. Não olhando para lado financeiro, mas buscando a 

essência do que é ser um psicólogo de verdade, antes de profissional, pessoa. 

Desenvolvendo acima de qualquer coisa, a empatia, senso e amor pelo próximo, o 

reconhecendo como semelhante e sentindo suas dores, culpas, lástimas. 

 

CONLCUSÃO 

 

O que mais chamou a atenção do grupo em relação ao projeto foi que as 

crianças, apesar de estarem amparadas por uma escola com profissionais 

qualificados, elas são extremamente carentes. E objetivando deixar uma lição para 

elas, aprendemos outra. Elas mostraram interesse e empolgação ao aprender o que 

o grupo quis transmitir, e recebemos sua gratidão. A sensação de missão cumprida, 

sentimento de utilidade para o presente, para o desenvolvimento e para o futuro de 

alguém, apesar de estarmos cientes de que essa jornada está apenas começando, 

valeu todo o empenho para o projeto Colorindo a Cidadania.  

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 529 

Palavras-Chave: Cidadania; Dever; Crianças; Lúdico. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ALMEIDA, A. M. S. A Importância do Lúdico para o Desenvolvimento da 
Criança. SEDUC, MT. 2014. 
 
CIDADE, E.; FONTELES, P. S.; PAIVA, M. R.; FERNANDES, V. A. Psicologia da 
Libertação e Suas Contribuições para a Atuação do Psicólogo. Anais. programa de 
iniciação científica. 2014. 
 
DIAS, S.; GAMA, A. Investigação Participativa Baseada e=na Comunidade em 
Saúde Pública: Potencialidades e Desafios. Revista Panam Salud Publica. v. 35, n. 
2. p. 150-154, 2014. 
 
GOMES, A. M. A. Psicologia Comunitária: Uma Abordagem Conceitual. Psicologia: 
Teoria e Prática. v. 1, n. 2. P. 71-79, 1999.  
 
INTERRITÓRIOS. Revista de Educação Universidade Federal de Pernambuco, 
BR. v. 2, n. 3. 2016 
 
MARTÍN-BARÓ, I. El Método en psicologia política (2013), Fernando Lacerda, trad.). 
O Método em Psicologia Política. Psicologia Política, v. 13, n. 28, p. 575-592. 1991. 
 

  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA EM 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO 

DE SISTEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 531 
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E-mail: enryson@gmail.com 

  
INTRODUÇÃO 

 

Os meios de transporte estão evoluindo, onde temos diversos avanços da 

tecnologia na área, muitos deles são meios alternativos ao uso de carros e outros 

meios de transporte público, seja para o trabalho ou lazer. O mais conhecido deles é 

a bicicleta, por ser um meio prático em certas ocasiões, além de não poluir o meio 

ambiente ela também proporciona uma vida mais saudável, mas está longe de ser o 

meio de transporte perfeito. O suor, e a dificuldade de não ter onde estacionar sua 

bicicleta, podem ser fatores decisivos na escolha. O skate motorizado surge como 

uma alternativa para locomoção nas grandes cidades.   

O primeiro skate motorizado usava um motor a gasolina e foi lançado em 1975 

com o nome de MotoBoard no estado da Califórnia no EUA, porém, foi descontinuada 

em 1977. Somente em 2012 a empresa Zboard lançou uma campanha no Kickstarter 

para vender o primeiro skate elétrico. A campanha foi um sucesso e atingiram 30 

vezes o valor pedido inicialmente para produção. Após esta data várias empresas 

surgiram com produtos parecidos, cada um deles com um diferencial.  

  

OBJETIVOS 

 

Construir um skate elétrico usando motor brushless com autonomia de 10 km 

e uma velocidade máxima de aproximadamente 35km/h, controlado ou pelo celular ou 

por um controle remoto.  

  

 

 

MÉTODOS 
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Foram pesquisados vários modelos de skates elétricos já existentes no 

mercado para estudar os componentes essenciais para o desenvolvimento e 

funcionamento do projeto. Após a identificação foi feita uma pesquisa para entender 

quais são os requisitos para melhor performance e custo benefício. Em seguida foi 

feita a escolha do tipo de skate que usaria como base. O modelo escolhido foi o 

Longboard por ser maior, consequentemente contribuindo com a estabilidade e 

controle do skate. Foi feita então uma vasta pesquisa para a criação de um receptor 

e controle do skate. Após este estudo foi concluído que ao utilizar o protocolo de 

transmissão de dados por bluetooth teríamos várias vantagens, dentre elas, a 

possibilidade de usar um celular para controlar o skate elétrico.  

No desenvolvimento do software do skate foi feita uma pesquisa com consulta 

à Internet, além de contar com ajuda de amigos e professores. Foram utilizados 

diversos softwares para a criação do projeto, tal como o Arduino 

IDE, para o desenvolvimento do software do controlador, transmissor, receptor e 

controle do bluetooth. O Fritzing para criação da PCB com os componentes da 

controladora. Também foi utilizado o Android Studio, para o desenvolvimento do 

aplicativo de smarthphones Android, dentre outros.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Existem diversos skates elétricos sendo vendidos, e em sua grande maioria 

usam motores brushless, baterias de íons de lítio, são controlados ou por celular ou 

por um controle remoto, tem autonomia entre 10 a 30 km, e velocidade máxima entre 

15 km/h à 50 km/h. Com base nesses dados coloquei meu objetivo de que o skate 

deveria ter autonomia de 10 km e uma velocidade máxima em torno de 35 km/h. E por 

ser um projeto relativamente caro, não queria gastar mais do que 2 mil reais na 

construção de um.  

  

Skate  

 

Ele é composto por uma prancha de madeira, popularmente chamada de shape 

e o truck que é uma estrutura dividida em 2 partes. A primeira delas compõe um eixo, 

onde 2 rodas são posicionadas em cada extremo do eixo. A segunda parte é a base 

que compõe borrachas e um segundo eixo central na vertical, ao movimentar 
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verticalmente os pés esse eixo faz com que todo a primeira estrutura se mexa, fazendo 

com que seja possível fazer curvas sobre do skate. O skate é o componente com a 

maior parcela de responsabilidade pelo deslocamento do usuário. Esse deslocamento 

ocorre por conta de o usuário impulsionar com um dos pés no chão em um movimento 

conhecido popularmente entre os skatistas como “remar”. As rodas maiores dão 

também mais segurança, pois o seu diâmetro sendo superior a 70 mm que dão ainda 

mais controle caso esteja andando em um terreno com buracos e pedras.  

Já em um skate elétrico não é mais preciso que o skatista reme para 

movimentá-lo. Toda propulsão é feita com o auxílio de um motor elétrico fixo na parte 

superior do truck, onde é colocado uma polia com 14 dentes que é conectada a uma 

outra polia com 36 dentes que é fixa em uma das rodas através de uma polia. Toda a 

energia de cinética do motor é transferida para a roda do skate. Para o projeto foi 

adquirido um Longboard já pronto por 400 reais.  

 

Motor  

 

A função do motor é de auxiliar o esforço humano para o impulso do skate. Os 

pontos relevantes para a escolha do motor foram o custo, a tensão em que ele 

trabalha, a corrente e potência nominais e as dimensões geométricas, a fim de ter a 

melhor transmissão possível de seu movimento para o skate. Os requisitos na escolha 

podem variar um pouco, mas o método mais rápido é se basear na quilovoltagem 

(KV). O motor deve ter algo entre 70KV a 260KV. Caso o motor tenha mais do que 

260KV ele pode não apresentar o torque suficiente para uma pessoa. Porém, se tiver 

menos do que 70KV ele pode ter um alto torque, mas não terá uma alta rotação para 

se translocar rápido.  

Os motores brushless são motores que consomem menos energia e são 

menores em tamanho se comparado com outros motores escovados. Esses motores 

requerem o uso de uma controladora de velocidade para funcionar; pois são divididos 

em fazes, normalmente 3, onde cada uma das fazes é um eletroímã. Para esse projeto 

foi escolhido o motor brushless E-Max GT5325/11 que suporta uma tensão nominal 

de 30V e corrente de 80 amperes. Por ser um motor com cerca de 260KV ele é um 

motor potente, pequeno e com um alto torque, principais requisitos considerados na 

escolha do motor. Esta aquisição custou cerca de 300 reais já com o frete incluído.  
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Controladora de velocidade 

  

Agora precisava de um controlador para o motor, também conhecida como ESC 

(Eletronic Speed Controller ou Controladora de Velocidade). A função do controlador 

é energizar as fases corretas no momento correto, a fim de fazer o rotor do motor dar 

uma volta completa. As controladoras podem ter vários recursos uteis como “freio” e 

“marcha a ré”, que são possíveis graças ao controle das fazes do motor, dentre outros 

como o “freio regenerativo” onde ao frear a controladora “recupera” parte da energia 

usada para parar o motor a devolvendo para a bateria.  

Desta forma, precisava de uma controladora que atendesse aos requisitos, ou 

seja, uma tensão e corrente que correspondesse ao motor, logo foi adquirida uma por 

270,00 reais, da marca Hobbyking, com uma tensão de 25V e com corrente de 100 

amperes, uma tensão um pouco superior à do motor, por uma questão de segurança. 

Não é melhor controladora que poderia ter comprado, já que essa não possui 

comando de “marcha a ré”, e não está na mesma tensão do motor, o que pode, em 

geral, afetar um pouco o desempenho do motor.   

  

Suporte de motor, polias e corria dentada 

  

Ainda precisava de um suporte para fixar o motor no truck e nas rodas, então 

desenhei um esboço de como seria esse suporte, e procurei algum lugar onde 

conseguiria fazer esse suporte. Após uma longa procura achei um torneiro que 

poderia fazer essa peça feita em alumínio, o que é perfeito para o projeto já que o 

alumínio é um metal relativamente forte e muito leve. Também foi difícil encontrar as 

polias e correia dentada. Foi preciso então achar um modelo em CAD na Internet para 

depois enviar a fábrica para produção. Todos esses itens, custaram ao todo, 

aproximadamente, 500,00 reais.  

  

Receptor/transmissor de sinal bluetooth 

  

A função principal é receber as informações do celular ou controle para a ESC, 

assim sendo possível acelerar e frear ou acender e apagar o farol usando o controle, 

além de controlar sozinho a luz de freio. A plataforma Arduino é composta de um micro 

controlador, juntamente com uma robusta IDE, onde é possível construir de forma 
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rápida e barata qualquer circuito elétrico. Escolhi construir o transmissor/receptor 

usando Arduino, pois dessa forma conseguiria expandir as funcionalidades, podendo 

futuramente colocar faróis e luzes de freio no skate, além de poder enviar para o 

aplicativo a porcentagem da bateria do skate.  

 

Controle Remoto 

  

O controle remoto bluetooth ou o celular Android é usado como acelerador do 

skate elétrico, facilitando assim em muito seu controle e, consequentemente, o uso do 

skate, já que em caso de esquecimento do controle remoto pode-se controlar o skate 

através do próprio celular.  

 

Bateria 

  

A capacidade da bateria é medida em Ah (amperes hora) e a tensão é medida 

em V (volts). Os fatores que foram considerados para a escolha da bateria foram a 

tensão de saída, a corrente fornecida, o custo e o peso. A bateria escolhida foi a de 

íons de lítio do modelo 18650, que são facilmente encontradas dentro de notebooks. 

E podem ser facilmente reutilizadas para muitas coisas. Fui em busca de lojas de 

manutenção de notebook e pedi para amigos, consegui muitas baterias, e tive um bom 

aproveitamento delas. Visto que cada célula tem a tensão de 3.7V com capacidades 

variadas todas entre 2Ah a 3.4Ah. Então precisava colocar as baterias em paralelo e 

em série de forma que aumentasse a tensão e corrente para acompanhar a exigência 

da ESC e do Motor. Montei um pack de baterias com cerca de 25V e 10Ah que era 

composto de 6 grupos de baterias em série e cada grupo com 5 células. Ao posicionar 

as células em series, ligando os 6 grupos de células em série (positivo de um grupo 

com o negativo do outro grupo), nos somamos a tensão, mas a capacidade não. Logo 

se tenho 2 células cada uma com 2Ah e 3.7V e as ligo em série, a minha bateria vai 

ter 7.4V 2Ah.  

Ao posicionar as células em paralelo, ou seja, fazer grupos compostos por 5 

células onde ligamos o positivo com positivo, a capacidade é somada, mas a tensão 

não, ou seja, somamos os valores de ah ou amperes hora. Logo se tenho 2 células 

cada uma com 2Ah e 3.7V e as ligo em paralelo, a minha bateria vai ter 3.7V e 4Ah. 

Como não tive como verificar a capacidade de cada célula, eu estimei que cada uma 
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tem a capacidade de 2Ah, então 2*5 = 10Ah, mas possivelmente ela deve ter bem 

mais capacidade e pode ter até 15Ah. Como estou reutilizando baterias que ganhei, 

seu custo no projeto foi zero.  

  

Carregador 

  

Será utilizado como carregador de bateria uma fonte de computador reutilizada. 

Como a tensão da bateria é de 25 V e a tensão máxima da fonte era de 12 V. eu 

precisei dividir a bateria na metade, no final ficando com 2 baterias cada uma com 3 

grupos de 5 células. Desta forma, cada bateria terá 12 V e 10 Ah. Quando for usar as 

baterias no skate, elas serão montadas em série, formando uma bateria com 24V com 

10Ah. Ao usar uma fonte velha de computador está no custo, mas acabou significando 

bastante no tempo de carregamento. A fonte consegue entregar 2Ah e a bateria possui 

10Ah; ou seja, se divididos 2Ah por 10Ah temos 5 horas para tempo de carga da 

bateria.  

  

CONCLUSÃO 

 

Esse projeto tem como objetivo auxiliar o deslocamento de pessoas em curtas 

e médias distancias (de até aproximadamente 20 Kms). O skate elétrico pode ser 

controlado com um smarthphone popular equipado com o sistema operacional 

Android ou com o uso de um controle dedicado. Foram analisados os custos dos 

componentes, buscando o melhor custo benefício. O resultado obtido foi bastante 

satisfatório e permitiu minha evolução e aprimoramento em diversas áreas: projeto, 

engenharia, desenvolvimento de aplicativos móveis e projetos de engenharia elétrica.  

 
Palavras-Chave: Controladora de Velocidade; Skate Tipo Longboard; Baterias de 
Íons de Lítio; Arduino; Smarthphone Android. 
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ALFABETIZAÇÃO DIGITAL DA TERCEIRA IDADE: ANÁLISE DO 
CURSO SOB A ÓTICA DO SCRUM 

 
 

Matheus de Souza Rodrigues; Roberto Sussumu Wataya 
 

E-mail: sousa.matheus6@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Existem várias formas de lidar com projetos. Uma delas é o Scrum. Mas o que 

é o Scrum? O Scrum é uma forma de gerenciar projetos para que os produtos sejam 

entregues com o mais alto valor possível. Porém, antes vamos verificar a sua origem. 

O Scrum surgiu a partir do manifesto ágil. Este, listou algumas regras que focam 

na relação humana, a interação entre os membros de uma equipe. Antes de tudo, o 

manifesto ágil apoia as interações humanas. Isso se encaixa muito bem quando se 

trata de projeto. Se uma equipe quer desenvolver qualquer coisa, e não há diálogo, 

mesmo que todos tenham a sua parte muito bem definida, algo vai sair errado. 

Sendo assim, o Scrum é uma das melhores formas de abordar um projeto, pois 

através dele é possível conversar com toda a equipe sobre os problemas encontrados. 

Com isso, todas as partes estarão cientes, e assim poderão se reunir e pensar em 

algo melhor para o projeto. 

Este projeto apresenta a análise de um curso sob os conceitos do Scrum, assim 

avaliando vários aspectos do mesmo. 

 

OBJETIVOS 

 

Utilizar os fundamentos do Scrum e do manifesto ágil no projeto Alfabetização 

Digital da terceira idade, para identificar estratégias, que promovam o ensino-

aprendizagem com maior qualidade, com base em análise presencial e pesquisas 

qualitativa e quantitativa. 

 

 

MÉTODOS 
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A metodologia é dividida em quatro partes, sendo usados dois tipos de 

pesquisa. Foram utilizados os métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa. A 

pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização. 

Esse tipo de pesquisa deve ser feito, quando buscamos ter informações que não 

podemos colocar em números. 

A pesquisa quantitativa tem como objetivo quantificar um problema e entender 

a dimensão dele (FRANKENTHAL, 2016). Nesta pesquisa buscamos reunir dados, e 

transformá-los em números, para assim analisá-los, e por fim chegar uma conclusão. 

A pesquisa seguiu da seguinte forma: 

Análise presencial: foram assistidas algumas aulas no primeiro semestre de 

2017. Questões sobre o curso foram levantadas, como as dificuldades encontradas 

pelo professor, as dificuldades dos alunos e o método de ensino. Uma pesquisa 

qualitativa foi feita com o professor. 

Uma pesquisa quantitativa foi feita com os alunos. Esta pesquisa foi feita 

através da ferramenta Formulários Google. 

Com as opiniões coletadas e seguindo a ótica do Scrum, será projetado uma 

forma de trabalho, a fim de chegar a uma conclusão onde obteremos os pontos 

positivos e negativos, deixando registrado o que há de bom no curso e deve ser 

mantido, e o que deve melhorar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após dois meses de observação do curso, onde foram assistidas 6 aulas, uma 

pesquisa foi elaborada e feita com até então professora principal da sala. Essa 

pesquisa teve cunho qualitativo, pois as perguntas não podiam ser quantificadas, 

dadas em valores exatas. A pesquisa segue abaixo: 

1 Retorno dos alunos é cobrado? Perguntas como "Qual é a sua maior 

dificuldade?" são feitas? 

2 Já houve algum retorno? Se sim, qual foi a maior reclamação? 

3 É incentivado a prática em casa?  

4 O que você está achando do desempenho geral? 

5 Tem alguma ideia de quantas aulas por assunto? Ou isso é livre? 

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 541 

Essas perguntas foram feitas com o objetivo de verificar se havia comunicação 

entre os alunos e o professor, em qual nível se encontrava os alunos, e quais eram as 

dificuldades encontradas por eles.  

Seguindo o manifesto ágil, através dessas perguntas buscamos colocar os 

"indivíduos e interações a frente dos processos e das ferramentas". Também 

seguimos a ideia de que responder a mudanças é mais importante do que seguir um 

plano. 

Observando pela ótica do Scrum, colocamos o professor na posição de Product 

Owner, pois assim como este, o professor é quem administra o projeto, quem procura 

tirar o máximo de proveito da sua equipe, e ele também pode alterar a ordem do que 

está sendo passado, o que seria o Backlog no Scrum. 

E quais foram as respostas desta pesquisa? Veja a seguir: 

 

1 Há conversa sim, feita com o intuito de que os alunos são importantes para 

o curso. 

2 Sim há o feedback deles. Porém o problema encontrado não era resolver a 

dificuldade do usuário, e sim entender o porquê, o motivo daquilo. Isso é 

complicado para o orientador e para o aluno, pois a causa tem que ser 

avaliada, e não simplesmente ser ensinado a fazer a tarefa. Resolver um 

problema único muitas vezes não é a solução ideal. Tem que se resolver o 

motivo dos problemas.  

3 Sim é incentivado a prática em casa. Inclusive não tinha antes. O hábito 

está sendo desenvolvido. Um sistema de recompensa tinha sido 

desenvolvido, quem fazia a tarefa de casa, ganhava um prêmio singelo. 

4 "Às vezes há dificuldade, mas acredita-se no problema de falta de atenção. 

Isso foi colocado para a sala, todos estão cientes" 

5 A ideia inicial era seguir a média de um mês por matéria. Porém cada aluno 

em o seu tempo para aprender o determinado assunto, sendo assim esse 

tempo é respeitado. 

 

Após análise dessas respostas, algumas conclusões foram obtidas. 

Primeiramente observa-se um grande respeito que o professor tem para o aluno. O 

aluno neste caso está sendo tratado com a atenção merecida, e tem todo o apoio 

possível para continuar no curso. Este apoio vem através dos vídeos motivacionais 
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que eles assistem, da atenção que o professor e seus auxiliares têm com cada aluno, 

sempre buscando tirar as dúvidas e ajuda-los nas tarefas. Além disso, foi observado 

que muitas vezes para se corrigir um problema, não se deve olhar apenas para o 

problema e sim para o motivo dele. Com isto feito, um problema recorrente é 

solucionado e não se repete mais.  

Neste caso, pode-se traçar um paralelo com o time de desenvolvimento e o 

Scrum master. Se um problema acontece com certa frequência, o Scrum master deve 

buscar reparar a causa deste problema, e não o problema em si, todas as vezes que 

ele acontecer. Apenas desta forma a equipe de desenvolvimento vai superar aquele 

problema e seguir adiante nas suas tarefas. 

Além disso, a qualidade das aulas observadas tem que ser ressaltada. Existem 

os vídeos motivacionais curtos, e além disso também há um cuidado com a postura 

dos alunos, que é tratada através de alongamentos, ergonomia no geral. Levando em 

conta que este curso é ministrado para a terceira idade, isso é de grande importância. 

Através disso vemos uma coisa que deveria ser pregada em todas as áreas, não 

apenas no curso e na tecnologia. Vemos a valorização do ser humano. Portanto, após 

está pesquisa temos os seguintes fatos: 

O aluno é valorizado e respeitado dentro da sala de aula; 

Deve-se descobrir a causa dos problemas e não apenas solucioná-lo todas as 

vezes que ele acontecer. 

Com isto posto, foi feita a pesquisa quantitativa com os alunos. Os resultados 

foram estes: 

 

Qual é a sua faixa etária? 
53,3% - 8 Alunos - 66-75 anos  
46,7% - 7 Alunos - 56-65 anos 
 
Você frequenta o curso a quanto tempo?  
20% - 3 Alunos - entre 7 - 12 meses 
33,3% - 5 Alunos - 1 a 1 ano e meio  
46,7% - 7 Alunos - 0 a 6 meses 
 
Qual é a sua maior dificuldade quando se trata da aula de computação? 
14,3% - 2 Alunos - o tamanho das letras 
21,4% - 3 Alunos - a digitação 
28,6% - 4 Alunos - o controle do mouse 
35,7% - 5 Alunos - o entendimento dos exercícios. 
 
O que você acredita que poderia melhorar no curso? 
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37,5% - 3 Alunos - o equipamento utilizado em sala de aula  
62,5% - 5 Alunos - a interação entre o professor e o aluno 
 
Quais são os pontos positivos do curso? 
13,3% - 2 Alunos - o horário 
20% - 3 Alunos - o conteúdo que é transmitido 
66,7% - 10 Alunos - os professores 

 
No geral como você avalia o curso?  
26,7% - 4 Alunos - bom 
73,3% - 11 Alunos - ótimo 
 
Após análise feita, foram obtidos vários pontos interessantes. A faixa etária do 

curso está entre 56 e 75 anos. Uma boa parte da turma, cerca de 46,7% começou o 

curso neste semestre, pois estes não têm mais de 6 meses no curso. Porém a maioria 

está pelo menos desde o começo do ano no curso. Observamos uma certa 

consideração ao curso, pois não desistiram mesmo após as férias do meio de ano. 

As maiores dificuldades deles estão relacionadas aos periféricos do 

computador. Pois 21,4% tem problemas com a digitação e 28,6% tem dificuldade no 

controle do mouse. Totalizando assim 50% dos alunos que responderam está 

questão. Este tipo de problema, apenas é resolvido com a prática do dia a dia, e com 

confiança de que isto vai ser superado. 

Ainda sobre os equipamentos, das 8 respostas obtidas nesta questão, 3 acham 

que estes equipamentos deviam ser melhores. E 5 alunos acreditam que a interação 

entre o professor e aluno podia melhorar. Um ponto de atenção aqui. 

Curiosamente a próxima pergunta trata dos pontos positivos do curso. 10 respostas 

de 15, foram que os professores (entende-se professor e os seus auxiliares) são o 

ponto positivo do curso. Apenas 3 alunos, cerca de 20% acharam o conteúdo do curso 

um ponto positivo. E apenas 13,3%, 2 alunos acham o horário do curso o maior ponto 

positivo. 

Por fim, temos a avaliação geral do curso. A grande maioria, 73,3% acham o 

curso ótimo, sendo este a maior avaliação possível. 26,7% dos alunos acham o curso 

apenas bom. A escala utilizada para está pergunta era péssimo, ruim, regular, bom, 

ótimo. 
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CONCLUSÃO 

 

Dificuldades encontradas: falta de confiança dos alunos; descobrir os motivos 

dos problemas. Segundo o Scrum, esses problemas devem ser tratados através do 

diálogo, pois assim as causas dos problemas podem ser solucionadas, desta forma 

os problemas não se repetirão. Os pontos positivos encontrados foram como os 

alunos são tratados. Desde o cuidado com os exercícios, até a ergonomia é tratada 

em sala de aula. O curso deve manter o que há de positivo e sempre buscar melhorar 

esses pontos. E quando houver problemas, deve-se buscar o diálogo, para se 

conhecer o problema, a causa, e assim buscar uma solução. 

 

Palavras-Chave: Scrum; Master; Alfabetização Digital; Terceira Idade; Diálogo; 
Causa. 
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CIRCUITO KIDS DE SAÚDE E PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E 
OBESIDADE EM CRIANÇAS PARTICIPANTES, NA CIDADE DE 

IBIÚNA, SP: RELATO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

Alex Soares Feitosa; Maria Carolina Pinheiro Lima; Rafaelly Stéfani de 
Oliveira da Silva; Maria Fernanda Melo Lopes Ninahuaman; Sabrina 

Daniela Lopes Viana. 
 

E-mail: asoares.12@hotmail.com  
 
INTRODUÇÃO  

 

Evidências científicas têm mostrado que a obesidade infantil é um dos fatores 

de risco para o desenvolvimento precoce das doenças crônicas não transmissíveis. A 

avaliação do estado nutricional de crianças é de extrema importância para o 

planejamento de ações de promoções à saúde, prevenção de doenças e tratamento 

precoce (SBP, 2009). Às crianças devem ser ensinadas noções de fisiologia e higiene 

por meio de lições simples e fáceis.  

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 baseado nos chamados “oito remédios naturais”. Os oito remédios naturais 

propagados pela filosofia adventista são: Nutrição; Exercício; Água; Luz solar; 

Temperança (equilíbrio); Ar puro; Descanso e Confiança no poder divino. Desde 2012 

as Feiras de Saúde incorporam um ambiente lúdico e colorido denominado Circuito 

Kids de Saúde em que as crianças têm oportunidade de compreenderem a 

importância da prevenção, participando, ativamente, de oito espaços de vivências 

diferenciadas sobre os “oito remédios naturais”.   

  

OBJETIVOS  

 

Demonstrar de maneira lúdica os 8 remédios naturais e a importância do 

equilíbrio em todas as coisas;  

Realizar a avaliação do estado nutricional das crianças participantes de uma 

Feira de Saúde na faixa etária de 0 a 10 anos.  
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MÉTODOS  

 

Relato de experiência das ações de alunos de nutrição no Projeto de Extensão 

Feira de Saúde Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças através dos 8 

Remédios Naturais. Esta atividade ocorreu em setembro de 2017 numa Escola 

Municipal na cidade de Ibiúna no interior de São Paulo.   

O material usado no “Circuito Kids de Saúde” foi elaborado durante a disciplina 

de Autocuidado. A turma foi dividida em 8 grupos e cada grupo ficou responsável por 

elaborar uma dinâmica, uma música e um folheto com dicas do remédio natural 

respectivo.  

A estação temperança montou uma pequena dinâmica com balões, foram feitas 

as seguintes perguntas: O que mais irrita? O que deixa mais triste? O que faz chorar? 

Esse balão significava o coração da criança, quanto mais se enchia, então se entendia 

que a criança guardava muita coisa ruin no coração. Em complemento a atividade foi 

entregue um folheto com um jogo de palavras cruzadas, referente ao tema equilíbrio.   

Foram também aferidos o peso e a altura para cálculo do IMC. Para análise 

dos resultados foi usado o programa OMS Anthro (2011) para crianças de 0 a 5 anos 

e OMS Anthro Plus (2007) para as crianças de 6 a 10 anos.  

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

Participaram das atividades, 48 crianças sendo 31% com idade entre 0 e 5 anos 

(n=15) e 69% entre 6 e 10 anos (n=33). Destas 56% eram meninas (n=27) e 44% 

meninos (n=21).  

Na estação Temperança, as crianças se envolveram ativamente na dinâmica 

proposta. Durante a atividade as crianças foram citando coisas que as irritavam e a 

cada evento irritante iam enchendo pouco a pouco as bexigas até quase estourarem. 

Foi explicado que assim como a bexiga estava pronta para explodir, o mesmo ocorre, 

muitas vezes, quando estamos com muita raiva. As crianças começaram então a 

descrever o que pode acontecer quando alguém que está com muita raiva explode. 

Foram então orientadas como uma pessoa pode agir com mansidão e não explodir. 

Conforme iam falando de como eles poderiam controlar a raiva soltavam o ar da 

bexiga até ficar completamente vazia. Para os alunos de nutrição a moral da dinâmica: 
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A bexiga representa o coração de cada criança em relação ao equilíbrio. Ao enche-la 

muito pode estourar, assim acontece quando não se tem equilíbrio.  

Em relação a dinâmica com balões, as crianças responderam de modo bem 

criativo a dinâmica, sabendo certamente que não devemos guardar coisas ruins em 

nosso coração, mas perdoar e prosseguir mais contentes, representado ao soltar o ar 

do balão. Com a participação das crianças na dinâmica, proporcionou que falassem 

das coisas que as irritavam, as que não gostavam e também do que as deixavam 

chateadas, mas por fim souberam o quanto faz mal para o seu bem-estar guardando 

isso no coração.  

Na estação Alimentação saudável, as crianças foram estimuladas a montar o 

pratinho saudável usando imagens de comida saudável e comida industrializada. 

Segundo os alunos, as crianças acolheram bem as ideias, apoiando sempre que 

comer bem é comer saudável.  

As crianças passaram também na estação do Exercício Físico. Todas 

participaram ativamente das atividades que envolviam um circuito com vários 

exercícios como bambolês, step, pular corda, corrida entre cones e polichinelo. No 

final de eles fizeram um alongamento.   

Na estação Descanso, cada participante falou sobre seus hábitos antes de 

dormir, receberam uma massagem com massageador de madeira o que os deixou 

muito alegres e foram orientados a escovação recebendo um kit de higiene bucal.  

Nas outras estações de saúde foram tratados outros recursos naturais importantes 

como o “Luz Solar” e o “Ar Puro” onde as crianças gostaram de cantar a música 

referente aos benefícios da luz solar e do ar puro, e na “Água Pura” onde cada criança 

fez o próprio copo de papel e foram estimulados a beber água.   

Em relação ao estado nutricional, de acordo com parâmetro Índice de Massa 

Corpórea para a Idade (IMC/I): 8% apresentaram magreza ou eram eutróficos em risco 

de magreza, 63% eram eutróficos, 19% apresentam sobrepeso, 6% obesidade e 4% 

obesidade grave. Em relação ao parâmetro estatura por idade, podemos observar que 

52% estavam no tamanho adequado a idade enquanto 29% estava levemente acima 

do tamanho adequado e 19% com tamanho elevado ou muito elevado de acordo com 

a idade. Quanto ao peso para a idade: 56% das crianças estavam no peso adequado, 

23% levemente adequado, 13% elevado e 8% muito elevado de acordo com a idade.  

O IMC é um cálculo que mede a gordura corporal através do peso e altura, 

relacionando o peso corporal com os riscos para a saúde. O indicador altura por idade 
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(A/I) demonstra o desenvolvimento linear em relação a idade. Possui associação com 

condições socioeconômicas, infecções crônicas e recorrentes e aporte nutricional 

inadequado O parâmetro peso para a idade (P/I) reflete o peso segundo a idade 

cronológica da criança e permite identificar alterações no estado nutricional 

precocemente (ARAÚJO; CAMPOS, 2008).  

Neste grupo, foi observado alta prevalência de sobrepeso e obesidade nas. 

Isso mostra a necessidade de promover ações que possam interferir, o quanto antes, 

na mudança do estilo de vida. Ações nesse sentido vão ajudar a prevenir o 

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis entre elas. A verificação do 

IMC é um importante índice para diagnosticar o estado nutricional de crianças, 

correlacionando-se positivamente com o percentual de gordura.   

Serão necessários outros estudos para investigar o nível de atividade física e o 

padrão alimentar a fim de esclarecer a relação de causa/efeito do sobrepeso e 

obesidade nas crianças.  

Na percepção dos alunos no espaço alimentação saudável: “O que chamou 

nossa atenção foi como as crianças estão cada vez mais conscientes sobre uma 

alimentação saudável”.  

Portanto, nesta faixa etária, cabe aos pais e responsáveis pelo cuidado das 

crianças, serem orientados sobre como prevenir doenças através de uma alimentação 

saudável para as crianças. Assim, eles poderão oferecer alimentos saudáveis e 

estimular as crianças a ter um estilo de vida mais saudável.   

O que mais chamou a atenção do grupo de alunos da estação exercício físico 

foi a grande aceitação dos exercícios pelas crianças e o retorno destas ao stand. Eles 

observaram também que umas às outras se auxiliavam durante a realização dos 

exercícios caso o colega encontra-se alguma dificuldade. As crianças participam de 

atividades físicas se forem estimuladas para isso. Fica a pergunta: será que, o que 

leva as crianças a passarem tanto tempo usando as mídias eletrônicas não seja o 

exemplo que nós adultos estamos dando? Crianças seguem modelos e, portanto, os 

adultos também devem ser orientados a mudar seu comportamento quanto a atividade 

física e pratica de esportes e por certo as crianças os seguirão.  

Por isso a Feira de Saúde Usando os 8 Remédio Naturais para adultos e o 

Circuito Kids de Saúde para crianças até 10 anos, se mostram um caminho viável para 

diagnosticar, alertar, orientar e estimular mudanças. Também criam se vínculos de 
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amizade para futuras intervenções educativas e acompanhamento dos avanços nas 

mudanças implementadas.  

Para os alunos envolvidos no projeto houve crescimento conforme foi relatado 

pelo grupo que participou da estação ar puro. Disseram ele que “no decorrer das 

tarefas que realizamos, tivemos o privilégio de acrescentar ao nosso desenvolvimento 

habilidades muito importantes, como por exemplo a tomada de iniciativas, 

organização, trabalho em equipe, receptividade, e muitos outras, pois em diversos 

momentos cada uma estava envolvida em uma atividade como, pinturas, decorações, 

entretenimentos, músicas e uma precisava do auxílio da outra para um bom 

funcionamento do stand”.  

Os que estiveram envolvidos na estação do descanso disseram que: “O 

sentimento ao desenvolver essa atividade foi de extrema satisfação e bastante 

memorável pois podemos passar, de uma maneira bem simples, nosso conhecimento 

para as crianças presentes ali, podemos ajudar uma grande maioria”. Na est ação 

Confiança em Deus os alunos usaram a história de Daniel para explicar o que é confiar 

em Deus, e não apenas a história, como também dinâmicas e músicas com a 

finalidade de conquistar a atenção de cada um e dizer o quanto Deus é importante 

para nossas vidas, que podemos confiar nEle, e que Ele cuida de cada um de nós 

com amor e carinho.  

 

CONCLUSÃO  

 

Concluímos que estas atividades da disciplina optativa de Autocuidado e do 

Projeto de Extensão Universitária proporcionaram aos alunos de nutrição treinamento 

para desenvolver ações educativas junto às crianças da comunidade. Como eles 

dizem “a experiência vivida na feira KIDS foi agradável, e é um aprendizado que 

certamente levaremos para nossa vida, e o bom foi estar ali passando para o próximo 

orientações que os podem ajudar a mudar de vida e desfrutar de mais saúde”. 

 

Palavras-Chave: Extensão Universitária; Circuito Kids de Saúde; Temperança; 
Obesidade; IMC; Avaliação Nutricional; Antrho. 
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INTRODUÇÃO  

 

No Brasil, a exemplo de diversos países, observam-se mudanças no padrão 

alimentar e no estilo de vida, aumento da expectativa de vida e envelhecimento da 

população e consequentemente, o aumento da carga de Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT). Estudos têm mostrado que fatores de riscos modificáveis 

como: tabagismo, alcoolismo, 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 

(BRASIL, 2011; IBGE, 2014).   

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve 

a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma pratica 

alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar 

em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser referenciada pela cultura 

alimentar  e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; acessível do ponto de vista 

físico e financeiro; harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios 

da variedade, equilíbrio moderação e prazer; e baseada em pratica produtivas 

adequadas e sustentável (BRASIL, 2014).  

  

OBJETIVOS  

 

 Analisar o consumo alimentar e o estado nutricional de crianças, 

adolescentes, adultos e idosos da comunidade Cohab Adventista.  

 Desenvolver uma ação educativa em nutrição com o foco dos oitos 

remédios naturais.  
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MÉTODOS  

 

Intervenção nutricional desenvolvida por estudantes de nutrição sob supervisão 

docente, dentro do projeto de extensão Educação Alimentar e Nutricional na 

Comunidade: Diversidade Cultural e Acessibilidade à alimentação saudável e das 

disciplinas de Interação Ensino Serviço e Educação em Nutrição.  

O projeto ocorreu em duas etapas nos meses de setembro e outubro de 2017 

na Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) da Cohab Adventista. Na primeira etapa, 

foram avaliados o consumo alimentar e o estado nutricional. Utilizou-se o método 

antropométrico preconizado pelo SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e 

Nutricional) do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) com base nas recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1995, 1998 e 2000). Foram aferidos altura e 

peso corporal para o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC = peso /altura2) de 

todos os participantes. As crianças e os adolescentes responderam ao QUADA - 

Questionário Alimentar do dia Anterior (ASSIS, 2009) e os idosos foram avaliados pela 

MAN - Mini Avaliação Nutricional (NESTLÉ NUTRITION INSTITUTE, s.d).  

A segunda etapa foi uma ação educativa composta por uma palestra sobre os 

8 remédios naturais: água, alimentação saudável, ar puro, luz solar, exercício físico, 

descanso, temperança e confiança em Deus (WHITE, 2013) e degustação de um 

lanche saudável.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O grupo de crianças e adolescentes era composto por 15 integrantes, sendo 

73,3% do sexo feminino e 26,7% do sexo masculino:  a idade média foi de 11,8 anos, 

sendo a idade mínima de 7 anos e a máxima de 16 anos. A avaliação antropométrica 

por meio do parâmetro IMC/ idade mostrou que entre as 15 crianças e adolescentes: 

66,7% (n=10) estavam eutróficos, 26,6% (n=4) com excesso de peso (sendo 13,3% 

com sobrepeso e 13,3% com obesidade), apenas uma criança (6,75) estava com 

baixo peso.  

O Índice de Massa Corporal (IMC) para Idade expressa a relação entre a massa 

corporal (em quilos) e o comprimento/altura (em metros), sendo utilizado, 

principalmente, para identificar o excesso de peso (BRASIL, 2015). Segundo a 

Sociedade Brasileira de Pediatria, a avaliação nutricional de crianças é de extrema 
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importância pois verifica o estado nutricional, que é adequado para planejar ações de 

promoções à saúde, prevenir doenças e realizar o tratamento precoce (SBP, 2009).  

No grupo de adultos (2) e de idosos (4), todos estavam com excesso de peso.  

De acordo com os resultados obtidos na Mini avaliação nutricional, um idoso mostrou 

risco para desnutrição. A Circunferência de Panturrilha (CP) demonstrou que nenhum 

adulto ou idoso tinha desnutrição.  

Na última pesquisa do VIGITEL, a proporção de brasileiros igual ou maior que 

18 anos com sobrepeso e obesidade era de 40 a 65%, dependendo do estado, 

destacando-se entre os homens. Entre as mulheres variam de 42% a 56%. A 

frequência de excesso de peso foi de 53,8%, sendo maior entre homens (57,7%) do 

que entre mulheres (50,5%). Essa condição tendeu a aumentar com a idade até os 64 

anos (VIGITEL, 2016).  

Todos os adultos e idosos, referiram o consumo de carnes, frutas, legumes e 

vegetais. Ao analisar a alimentação do dia anterior do grupo das crianças e 

adolescentes: 53,3% ingeriram doces, sorvetes ou biscoitos recheados; 46,7% 

massas; 33,3% carnes e 33,3% leite ou derivados. O consumo de fruta foi relatado 

por apenas uma criança (6,7%) e não houve ingestão de verduras por nenhum 

integrante do grupo.  

Na pesquisa do Vigitel, a frequência de adultos que consomem regularmente 

frutas e hortaliças variou entre 24,9% e 49,8%. As maiores frequências foram 

encontradas, entre homens. No conjunto da população adulta estudada, a frequência 

de consumo regular de frutas e hortaliças foi de 35,2%, sendo menor em homens 

(28,8%) do que em mulheres (40,7%). Os homens consomem de 12% a 32% e as 

mulheres 19% a 39%. Em ambos os sexos, o consumo regular de frutas e hortaliças 

tendeu a aumentar com a idade e com a escolaridade. A OMS (WHO, 2002) estima 

que aproximadamente 2,7 milhões de mortes por ano podem ser devidas ao baixo 

consumo destes alimentos.   

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 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 (WHO, 2002; 

VIANA, 2016). 

A intervenção do projeto foi feita com base nos oito remédios naturais (IASD, 

s.d; WHITE, 2013):  
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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, dois litros e meio por dia. 

Para gerar um litro de urina, os rins processam cerca de mil litros de sangue.  

Alimentação Saudável – Os adventistas creem que uma alimentação saudável 

envolve dois aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com 

moderação os alimentos que são benéficos com destaque para a alimentação 

vegetariana rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Quanto 

ao que deve ser evitado estão bebidas estimulantes como energéticos, chá, café, 

mates, drogas lícitas como álcool e fumo em todas as suas variações e alguns tipos 

de alimentos.  

Ar Puro – O ar possui oxigênio, este é usado pelas células vermelhas. As 

células vermelhas pegam o oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do 

corpo. As células vermelhas do sangue, portanto, transportam o dióxido de carbono 

de volta para os pulmões. Na expiração, o gás carbônico é expulso com o ar pobre 

em oxigênio.  

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.  

Exercício Físico – O exercício físico libera, no cérebro, substâncias que 

proporcionam a sensação de paz e tranquilidade. São as endorfinas, neuro 

mediadores 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. Toda e 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 do indivíduo.  
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Descanso – 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 aumente 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 recomendação da Igreja Adventista é a de que as pessoas 

tenham uma vida equilibrada em diferentes aspectos da parte da saúde mental e 

física. Ou seja, temperança envolve mais do que a abstinência de certos tipos de 

drogas lícitas ou ilícitas, mas o uso dos remédios naturais de Deus, além de uma vida 

equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais.   

Confiança em Deus – Os adventistas entendem que é imprescindível para uma 

saúde integral de qualidade a vivência de uma religião prática e não apenas a fé 

nominal. Confiar em Deus é mais do que saber que Ele existe, mas ter um 

relacionamento de amor com Ele.  

No final da palestra baseada nos materiais da Igreja Adventista (IASD), um 

lanche saudável, contendo suco integral de fruta, pão integral, patê de azeitona e 

salada de frutas foi servido. Todos as preparações foram bem aceitas pelo público.   

  

CONCLUSÃO  

 

Os dados levantados mostraram baixo consumo de frutas, verduras e legumes 

entre as crianças e adolescentes. O excesso de peso é preocupante em todas as 

faixas etárias, principalmente, entre os adultos e os idosos. Houve uma boa aceitação 

das preparações saudáveis e vegetarianas pelo grupo. Mais ações educativas junto a 

este público são necessárias, visando o incentivo de frutas, legumes e verduras e 

consequentemente, melhoria do estado nutricional. 

 

Palavras-Chave: Estado Nutricional; Consumo Alimentar; Alimentação Saudável. 
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E-mail: atelierebeccasapeca@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente relato originou-se no curso de Pedagogia, no componente curricular 

Projeto Integrador, estendendo-se para um projeto mais amplo denominado 

“Unicidade Ensino Pesquisa e Extensão: parceria universidade escola no 

enfrentamento dos desafios educacionais”, visando integrar o ensino, pesquisa e 

extensão buscando um processo formativo acadêmico que promova desafios reais 

enfrentados na educação. 

Nos primeiros semestres do curso, os alunos fazem um levantamento dos 

aspectos socioeconômicos do entorno da Universidade (distrito do capão Redondo), 

como: saúde, educação, transporte, segurança, meio ambiente, dentre outros. Na 

sequência, em grupo, escolhem uma escola pública da região para aplicação de uma 

pesquisa com questões relativas a estrutura física, práticas pedagógicas e formação 

dos profissionais.  

Com base nesses dados e na observação levantam uma situação geradora em 

torno da qual desenvolverão um projeto de intervenção/extensão a ser aplicado na 

mesma. Este é parte do projeto “Unicidade Ensino Pesquisa e Extensão”, sendo o 

campo situacional, a Escola Estadual Profº. Leopoldo Santana, pertencente a Diretoria 

de Ensino Sul 2, uma escola de ensino médio que atende 2.202 alunos, sendo: 798 

alunos do 1º EM, 792 do 2º EM, e 612 alunos do 3º EM, funcionando em três turnos; 

localizada na Rua Manuel Duarte Oliveira nº151, Capão Redondo, São Paulo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

 Propiciar aos alunos a reflexão e a vivência em algumas Habilidades Sociais 

(HS) necessárias a boa convivência humana, nos relacionamentos dentro e 

fora do ambiente escolar. 

Objetivos específicos 

 

 Estimular os alunos a realizarem uma autoanálise sobre as HS;  

 Despertar o desenvolvimento de alguma HS específica;  

 Proporcionar vivências de situações através do circuito HS que fomentem 

habilidades de comunicação, autoconhecimento, autocontrole e civilidade nos 

relacionamentos interpessoais. 

Para o plano de ação planejou-se um circuito com três jogos temáticos de HS, 

cada um referente a uma habilidade: autoconhecimento, autocontrole e civilidade; e 

uma palestra com uma psicóloga convidada. 

 

MÉTODOS 

 

Promover um circuito de HS alguns jogos e dinâmicas: o "Jogo As folhas da 

vida", é um jogo que visa uma reflexão sobre a impulsividade ao falar (solicita-se que 

sentem em círculo, e ao receber uma folha de sulfite, escrevam o que quiserem, ao 

finalizarem amassem bem; então pede-se que devolvam a sulfite como "nova" (algo 

impossível),  promovendo uma reflexão sobre o que podem fazer com a autoestima 

do outro e vice-versa. 

Com o "Jogo da Pessoa Misteriosa", com os alunos em círculo, passa-se uma 

caixa bem enfeitada dizendo que dentro tem a foto de alguém famoso, e queremos 

que a pessoa fale sobre ele (a) sem dizer quem é, trabalhando o autoconhecimento.  

O "Jogo Como me sinto?", são colocadas faixas na cabeça com emotions 

colados, uma pessoa representa com mímicas e a outra adivinha qual é o sentimento, 

o objetivo é uma reflexão como o outro se sente trabalhando assertividade. 

O "Jogo das Problemáticas", as cartas de problemáticas são apresentadas, 

cada um escolhe uma e entrega ao orientador que lê, então a pessoa tem que 
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solucionar a problemática e após a resposta há uma reflexão, se foi ou não a melhor 

solução trabalhando a civilidade, desta forma finalizando este circuito. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Mediante análise da pesquisa aplicada com professores, alunos e gestão, bem 

como, observação do cotidiano e diálogo com a Equipe Pedagógica escolheu-se como 

situação geradora trabalhar as habilidades sociais. 

Considerando a necessidade do desenvolvimento das habilidades sociais no 

cotidiano escolar pelos alunos, julgou-se importante trabalhar o conjunto de 

comportamentos verbais e não verbais que interferem diretamente nas relações 

intrapessoais e interpessoais, tais como: a) habilidades de falar em público 

(apresentação de trabalhos; exposição de opinião, comentários e contribuições; na 

necessidade de falar com autoridade e de respeitar e ser respeitado; saber expressar 

sentimentos e questionar de forma construtiva demonstrando respeito e autocontrole). 

b) habilidades acadêmicas (tirar dúvidas, seguir as orientações do professor, saber 

trabalhar de forma independente). c) habilidades de autocontrole (controlar o humor, 

negociar, lidar com críticas). d) habilidades de relacionamento interpessoal 

(cumprimentar, elogiar, oferecer ajuda, comunicar-se bem com os colegas). e) 

habilidades de ajustamento (atender a pedidos, seguir regras e instruções, usar tempo 

livre de forma apropriada). f) habilidades assertivas (responder a cumprimentos, iniciar 

conversação, aceitar e recusar convites. 

Também, considerou-se a valorização de um projeto já existente no Leopoldo 

Santana, denominado “Consciência Humana”, que objetiva o desenvolvimento 

pessoal e social através da aceitação das diversidades sociais, culturais, religiosas, 

econômicas e raciais. O projeto Habilidades Sociais entrou como uma ação 

complementar e de apoio ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido. 

 

O Projeto habilidades sociais: Justificativa teórica 

 

A formação para Habilidades Sociais originou-se na Inglaterra nos anos 60 do 

século XX. Somente na década de 80 que outros autores começaram a estudar a área 

de habilidades sociais, havendo a partir daí uma tendência crescente da introdução 

do tema na literatura cientifica da área (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2006, p. 1). 
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Quando crianças e adolescentes não desenvolvem competências interpessoais 

podem desencadear comportamentos antissociais que incluem diversos tipos de 

comportamentos agressivos, tanto verbais (que vão das ameaças e xingamentos até 

as ironias) como físicos (tapas, socos, pontapés e uso de instrumentos para ferir) e 

podem, com alta probabilidade, comprometer a qualidade das relações interpessoais. 

Para o bom e saudável desenvolvimento das atividades escolares faz-se 

necessário acionar certo número de atitudes e comportamentos o que leva os autores 

a declararem por exemplo que as habilidades sociais são chamadas de educativas 

em função dos efeitos que produzem ou da probabilidade de gerarem mudanças no 

repertório comportamental dos educandos, caracterizando um processo que deve ser 

realimentado por esses efeitos. Em estudo realizado por Feitosa et al. (2009) tornou-

se evidente que adolescentes com problemas de aprendizagem estão em situação de 

risco à saúde, por apresentarem menos competência social, além de enfrentarem 

dificuldades de aprendizagem que, por si sós, já oferecem uma série de condições 

desencadeadoras de estresse. Assim, é necessário que adolescentes com problemas 

de aprendizagem sejam assistidos em programas psicopedagógicos, contemplando-

se tanto aspectos acadêmicos quanto comportamentais, em sintonia com a função 

socializadora da escola e com diferentes movimentos políticos, educacionais que 

visam à promoção da saúde e à redução da violência no ambiente educacional 

(FEITOSA; DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2009, p. 264). 

Talvez não seja possível definirmos de forma única ou exata o conceito e 

entendimento da expressão habilidades sociais. Não há um consenso único quanto a 

isso. Uma possibilidade é “definir habilidades sociais como um conjunto de 

comportamentos emitidos pelo indivíduo diante das demandas de uma situação 

interpessoal”, segundo Del Prette e Del Prette (1998, p. 211-212). 

Na busca de classificação das habilidades sociais encontramos a classificação 

mais utilizada: 

[...] 
a) habilidades sociais de comunicação: fazer e responder a perguntas; 

gratificar e elogiar; pedir e dar feedback nas relações sociais; iniciar, 
manter e encerrar conversação;  

b) habilidades sociais de civilidade: dizer “por favor”; agradecer; 
apresentar-se; cumprimentar; despedir-se;  

c) habilidades sociais assertivas de enfrentamento: manifestar opinião, 
concordar, discordar; fazer, aceitar e recusar pedidos; desculpar-se e 
admitir falhas; estabelecer relacionamento afetivo/sexual; encerrar 
relacionamento; expressar raiva e pedir mudança de comportamento; 
interagir com autoridades; lidar com críticas;  
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d) habilidades sociais empáticas: parafrasear, refletir sentimentos e 
expressar apoio;  

e) habilidades sociais de trabalho: coordenar grupo; falar em público; 
resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos; habilidades 
sociais educativas; e  

f) habilidades sociais de expressão de sentimento positivo: fazer 
amizade; expressar solidariedade e cultivar o amor (DEL PRETTE; 
DEL PRETTE, 2001, P. 333) 
 

A autora faz o alerta de que os conceitos sobre habilidades sociais e 

competências sociais não se equivalem. O termo "habilidades sociais" refere-se à 

existência de diferentes classes de comportamentos sociais no repertório do indivíduo 

para lidar de maneira adequada com as demandas das situações interpessoais. Por 

outro lado, a "competência social" tem um sentido avaliativo, portanto, qualifica a 

proficiência de um desempenho e se refere à capacidade do indivíduo de organizar 

pensamentos, sentimentos e ações em função de seus objetivos e valores articulando-

os as demandas imediatas e mediatas do ambiente (DEL PRETTE, 2001, p.18). 

Caldarella e Merrell (1997) e Bandeira e Quaglia (2005), falam da relevância do 

trabalho das HS nas vivencias acadêmicas, motivando os jovens a superarem os 

desafios intrapessoais e interpessoais, para evitar experiências estressantes e 

depressivas, problemas de autoestima, baixo desempenho acadêmico e outras 

situações que acabam levando a desistência dos estudos, aumento da ansiedade e 

comportamentos de riscos. 

Para o plano de ação planejou-se um circuito com três jogos temáticos de 

habilidades sociais, sendo cada um deles referente a um tipo de habilidade diferente 

como: autoconhecimento, autocontrole e civilidade; e também haverá uma palestra 

com uma psicóloga convidada abordando a mesma temática. 

No circuito os alunos da docência em Pedagogia trabalharam com alguns jogos 

e dinâmicas; o "Jogo do Autocontrole" ou "As folhas da vida", é um jogo que visa uma 

reflexão sobre a impulsividade ao falar (solicita-se que sentem em círculo, e ao 

receber uma folha de sulfite, rabisquem, desenhem e escrevam o que quiserem, ao 

finalizarem solicita-se que amassem bem para ver quem fez a menor bolinha; então 

na sequência pede-se que  devolvam a sulfite, como havia sido entregue antes (algo 

impossível). A partir do momento que eles aceitam que é impossível, reflete-se que é 

isso o que eles podem fazer com a autoestima do outro e vice-versa, pois a folha em 

branco representa a autoestima, e quando falamos e agimos sem pensar (estragamos 
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a folha) destruímos o outro, o tentar desamassar e apagar apenas mostram que 

podemos amenizar o erro mas que as cicatrizes (marcas) ficam definitivamente. 

A segunda dinâmica foi o "Jogo da Pessoa Misteriosa", com os alunos em 

círculo, passa-se uma caixa bem enfeitada dizendo que dentro tem a foto de alguém 

famoso, importante, e queremos que a pessoa fale sobre ele (a) sem dizer quem é 

(quem dirige a dinâmica tem que saber conduzir muito bem, para que até o último 

indivíduo não perceba que tem um espelho dentro) o objetivo é o autoconhecimento, 

falar sobre si. 

Na sequência trabalhou-se o "Jogo Como me sinto?", são colocadas faixas na 

cabeça com emotions colados, um colega representa com mímicas e a pessoa tem 

que adivinhar qual é o seu sentimento. Neste jogo o objetivo é uma reflexão sobre não 

sabermos como o outro se sente, o como é difícil saber e a necessidade de respeitar, 

se colocar no lugar do outro, trabalhando a assertividade. 

 

CONCLUSÃO 

 

As temáticas das HS trabalharam os relacionamentos interpessoais, cativaram 

e envolveram os alunos em atividades interativas, estes registraram aprendizagens 

relevantes como o “respeito ao outro” colocando-se no lugar do outro, 

“intencionalidade e cuidado ao se comunicar”, pensando antes de falar, permitindo um 

contato mais pessoal com os universitários, com resultados positivos na avaliação da 

comunidade escolar, que aprovou a parceria e parabenizou as ações realizadas. Os 

organizadores do projeto, destacaram a importância de atividades formadoras por 

meio da aproximação da universidade com a escola, propiciando a articulação teoria 

e prática, pela expansão do espaço formativo para além dos muros da academia. 

 

Palavras-Chave: Habilidades Sociais; Extensão Universitária; Projeto Integrador. 
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TREINAMENTO DE BOAS PRÁTICAS PARA MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 
 

Débora Andrade Moreira; Jéssica Félix da Silva; Erika Yamada Batalha 
 

E-mail: debora.andrade.moreira@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos 10 anos houve uma mudança no estilo de vida da população 

brasileira, que incluiu o aumento do número de refeições feitas fora de casa. A 

Associação Brasileira da Indústria Alimentícia registrou um aumento médio de 13,5% 

ao ano no segmento de serviços de alimentação (ABIA, 2017).  

O crescimento deste ramo de serviços levou à necessidade de maiores 

cuidados durante o preparo do alimento, já que a ocorrência de contaminação pode 

resultar em grandes prejuízos. No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 1074 surtos 

de Doença Transmitida por Alimentos (DTAs) com origem em restaurantes e padarias, 

entre os anos de 2007 a 2016 (BRASIL, 2017).  

Treinamentos de Boas Práticas de Fabricação dão aos manipuladores 

conhecimentos técnico-práticos necessários para que tenham atitudes de trabalho 

adequadas, sendo essenciais para a prevenção da contaminação dos alimentos. 

(GOES et al., 2001). 

Considerando a importância de capacitar manipuladores em boas práticas de 

higiene na manipulação de alimentos, este trabalho descreve o projeto de extensão 

universitária "Treinamento de Manipuladores de Alimentos", uma iniciativa 

colaborativa do Curso de Graduação em Nutrição do Centro Universitário Adventista 

de São Paulo (UNASP) com o setor de Supervisões de Vigilância Sanitária (SUVIS) 

da subprefeitura do Campo Limpo, São Paulo. 

 

OBJETIVOS 

 

Nutricionistas que atuam no segmento de produção de alimentos necessitam, 

invariavelmente, atuar em gerência e capacitação de seus funcionários. Este trabalho 

apresenta e descreve o projeto de extensão universitária "Treinamento de Boas 
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Práticas para Manipuladores de Alimentos: uma parceria entre o UNASP-SP e a 

Coordenadoria de Vigilância em Saúde (COVISA)", cujos objetivos são: 

 Proporcionar ao aluno do curso de Nutrição a oportunidade de vivenciar 

atividades práticas de educação em saúde para a comunidade. 

 Desenvolver ações de educação nutricional, visando à promoção da saúde da 

clientela atendida. 

 

MÉTODOS 

 

Este projeto de extensão universitária é desenvolvido pelo Curso de Graduação 

em Nutrição do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) em parceria 

com o setor de Supervisões de Vigilância Sanitária (SUVIS) da subprefeitura do 

Campo Limpo, São Paulo. 

Alunos interessados são selecionados pelas docentes responsáveis pelo 

projeto ao fim da disciplina "Alimentos, higiene e vigilância sanitária", quando os 

alunos aprendem sobre os aspectos higiênicos e legais da produção de alimentos. 

São então treinados através de palestra realizada pela equipe da COVISA, e pelas 

docentes. Após treinamento, os discentes realizam os próximos treinamentos 

mensais, de fevereiro a dezembro. Os manipuladores são inscritos gratuitamente na 

subprefeitura, onde recebem orientações sobre data, horário e local. Cada 

treinamento tem carga horária de 8 horas, dividida em dois dias de curso: no primeiro 

dia, noções gerais de boas práticas e, no segundo dia, são enfocados os cuidados 

sanitários a serem observados nos diferentes tipos de comércio varejista de alimentos. 

O treinamento é finalizado com uma palestra sobre animais sinantrópicos, realizada 

pela Vigilância Ambiental. Os participantes recebem certificado emitido pela própria 

subprefeitura. Os alunos recebem certificado de participação no projeto e horas 

complementares, proporcionais à sua participação, que é de caráter voluntário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisadas as planilhas de inscritos na COVISA Campo Limpo, desde 

2014 até a atualidade.  

No ano de 2014 o número de inscritos para o curso foi de 161 manipuladores. 

Já nos anos seguintes houve aumento dos inscritos para 207 em 2015 e 317 em 2016. 
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No ano corrente (2017), foram totalizados 198 inscritos para os sete cursos realizados 

até o presente momento. Pode-se observar uma crescente adesão ao curso no 

decorrer dos últimos quatro anos, embora o ano de 2017 conte com um total de 

inscritos inferior aos anos de 2015 e 2016, pois as atividades ainda não foram 

finalizadas, e porque houve cancelamento do treinamento do mês de outubro, por 

solicitação da própria subprefeitura. Ainda assim, quando comparadas as médias de 

inscritos por encontro, verificamos que a adesão ao curso apresenta um linear 

crescente ao longo dos anos: 20 inscritos em 2014; 29 em 2015; 31 em 2016 e 33 em 

2017.   

O total de inscritos do ano de 2014 a 2017 foi de 883 manipuladores de 

alimentos, sendo que 228 (25,8%) das inscrições foram feitas por vendedores 

ambulantes e 74,2% por outros tipos de estabelecimentos tais como supermercados, 

restaurantes e padarias. O ano com maior público ambulante foi o ano de 2016, com 

153 inscrições. 

Nos anos de 2014 a 2016 o número de alunos do curso de nutrição 

responsáveis por ministrar as palestras era de sete pessoas. Já em 2017, o número 

aumentou para 11 participantes para melhor distribuição das apresentações, e para 

dar oportunidade a um número maior de alunos, atendendo à grande procura e 

interesse em participar do projeto de extensão. Os alunos organizam-se em duplas e 

é feita uma escala, na qual cada dupla se responsabiliza pelo treinamento de um mês. 

O material didático do curso é padronizado, formulado e fornecido pela equipe 

da COVISA Campo Limpo. Nos anos de 2014 a 2016 o curso era ministrado por meio 

de aula expositiva participativa. Em 2017 foram adicionadas duas atividades práticas: 

no primeiro dia de treinamento, são coletadas amostras por meio de swabs estéreis 

umedecidos em salina estéril, de saliva, unhas e mãos de três participantes 

voluntários. O material coletado pelos swabs é semeado em placas estéreis contendo 

ágar nutriente, e estas são incubadas a 35°C por 24 horas, sendo visualizadas pelos 

participantes do curso no segundo dia de treinamento, nas dependências do 

Laboratório de Microbiologia. Esta atividade visa demonstrar aos manipuladores a 

presença de microrganismos no corpo humano, permitindo que observem como um 

microrganismo microscópico se multiplica tornando-se uma colônia bacteriana, visível 

a olho nu. A segunda atividade prática, também realizada no Laboratório, é a 

aprendizagem da lavagem correta das mãos com sabão líquido e antissepsia com 
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álcool 70. Ao adicionarmos estas atividades houve maior integração do grupo de 

manipuladores com os palestrantes, e também dos participantes entre si.  

O público alvo deste projeto de extensão são manipuladores de alimentos que 

querem regulamentar o funcionamento de seus estabelecimentos junto à SUVIS, 

embora o público em geral possa participar. O grupo é composto principalmente por 

funcionários de diversos tipos de estabelecimentos do segmento de serviços de 

alimentação, microempresários e vendedores ambulantes. Parte deste grupo não tem 

acesso a treinamentos periódicos sobre a importância de boas práticas na 

manipulação de alimentos.  

Melo et al. (2010) averiguaram o perfil dos manipuladores de alimentos e 

constatou que estes possuem baixos salários e dispõe de baixo nível de escolaridade, 

o que é preocupante visto que este fato provoca desmotivação e os leva a trocar de 

emprego com frequência em busca de melhores oportunidades de salários. Uma 

pesquisa realizada por Gonzales et al. (2009), avaliando manipuladores de alimentos, 

constataram baixo nível de conhecimento e percepção de risco sobre assuntos 

relacionados à higiene dos alimentos, atestando que os funcionários de 

estabelecimentos que trabalham com alimentação coletiva precisam ser preparados 

para o trabalho que desempenham. Mesmo entre os proprietários de restaurantes o 

nível de conhecimento e percepção sobre as boas práticas de produção foram 

relatadas como insatisfatórias (SCHATTAN, 2006). 

Ações educacionais que objetivam preparar o funcionário para manipulação 

adequada de alimentos podem contribuir para maximizar a segurança do manipulador 

no manuseio de alimentos, ampliar as perspectivas educacionais deste e fornecer à 

população um alimento seguro (LEVINGER, 2005).  

Segundo a ANVISA, os manipuladores devem ser supervisionados e 

capacitados periodicamente em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos 

e DTAs (BRASIL, 2004), pois embora o treinamento seja uma ferramenta eficaz, deve 

ser um processo contínuo e planejado para que os ensinamentos adquiridos não 

sejam esquecidos (PITTELKOW; BITELLO, 2014). Além disso, mesmo após os 

treinamentos, manipuladores podem manter condutas inadequadas de higiene 

pessoal e manipulação dos alimentos, o que é preocupante, pois há aumento dos 

riscos de contaminação por microrganismos patogênicos como Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Salmonela spp, Shigella spp, Listeria ssp, Streptococcus ssp 

e vírus da hepatite A (SILVA, 2015). 
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A extensão universitária é definida por Calderón (2006) como o elo entre a 

universidade e a sociedade; o mecanismo através do qual ocorre o compromisso 

social da universidade e a reflexão ética sobre a dimensão social do ensino e da 

pesquisa. Como resultado deste trabalho, o aluno recebe capacitação não somente 

na formação técnica, mas também nos aspectos éticos, sociais e humanitários. Tem 

a oportunidade de conciliar teoria e prática, além de conhecer a realidade social, 

político-econômica e cultural da comunidade local.  

A responsabilidade social contribui para estabelecer um relacionamento com a 

sociedade e formar profissionais éticos e morais. Um modelo de instituição 

educacional que vai além de boas ações, que seja uma promotora de bem-estar e 

consciência social a todos os envolvidos por ela (REIS; BANDOS, 2012). A população, 

por sua vez, é integrada e familiarizada com o ambiente educacional, além de adquirir 

conhecimentos em várias áreas como educação, saúde, comunicação, cultura, meio 

ambiente e tecnologia (NUNES; SILVA, 2011). 

 Ao visitar as nossas instalações, principalmente o laboratório de ciências 

biológicas, os participantes do projeto de extensão têm acesso ao ambiente 

educacional e aprendem boas práticas de higiene de forma didática e participativa. Ao 

observarem os microrganismos, podem relacionar esta experiência com o 

conhecimento adquirido nas palestras, sobre as doenças transmissíveis pela ingestão 

alimentos contaminados e as normas legais que, mais do que proibições, tratam de 

mecanismos preventivos de agravos à saúde coletiva.  

O UNASP é uma instituição confessional, o que já a categoriza como uma 

instituição que se preocupa com o bem-estar espiritual da sociedade, mas, além disso, 

também é uma instituição educacional que se preocupa em formar profissionais 

diferenciados, que possuem a consciência de que as pessoas são um todo que 

precisam de saúde física, mental e espiritual. Por isso, oferece vários projetos de 

extensão universitária para complementar a educação dos seus alunos e relacionar-

se com a realidade adjacente. Esses projetos atuam para promover o melhoramento 

da população que o rodeia. O projeto de extensão "Treinamento de Manipuladores" é 

de grande importância, porque além de disseminar conhecimentos técnicos sobre 

higiene pessoal, contaminação dos alimentos, doenças transmitidas por alimentos e 

boas práticas de manipulação aos participantes do curso, também promove interação 

dos alunos do curso de nutrição com a comunidade, ao oportunizar a vivencia da 

realidade e a reflexão sobre diferença que pode realizar dentro da sociedade. 
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CONCLUSÃO 

 

O projeto "Treinamento de Boas Práticas para Manipuladores de Alimentos: 

uma parceria entre o UNASP-SP e COVISA" contribui diretamente no perfil 

profissional dos alunos do curso de nutrição, pois permite a oportunidade relacionar-

se com a comunidade, compartilhando conhecimento técnico e recebendo relatos da 

vivencia de manipuladores de alimentos. Os resultados indicam que a adesão ao 

curso vem crescendo ao longo dos anos assim como a participação de alunos do 

curso de nutrição. Portanto possibilitou aos alunos o desenvolvimento de educação 

em saúde para a comunidade e melhora da oratória ao treinar pessoas. 

 

Palavras-Chave: Higiene de Alimentos; Educação Nutricional; Extensão 
Universitária. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Gonçalves, Stein e Kapczinski (2008, apud LUCCHESE et al. 

2014), o Self-Reporting Questionnaire (SQR20) é uma escala que avalia, através de 

20 perguntas de sim ou não, elementos da saúde mental abordando tanto sintomas 

físicos como psicoemocionais das pessoas. Validado no Brasil em 1986, ajuda no 

diagnóstico de transtornos mentais comuns. Desde sua validação ele é utilizado em 

pesquisa com a população em geral.  

A expressão Transtornos Mentais Comuns ou transtorno mental não psicótico 

(TMC), criada por Golberg e Huxley, compreende sintomas depressivos e ansiosos 

como insônia, fadiga, irritabilidade, esquecimento, dificuldade de concentração e 

queixas somáticas. Se o resultado for igual ou superior a 7 pontos no SQR20 é 

atribuído a classificação de sofrimento mental.   

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”. Os oito remédios naturais 

propagados pela filosofia adventista são: nutrição, exercício, água, luz solar, 

temperança, ar puro, descanso e confiança no poder divino.  

  

OBJETIVO 

 

 Avaliar a prevalência de transtornos mentais comuns (TMC), com o uso do 

SQR20 em participantes de uma Feira de Saúde na cidade de Ibiúna- SP.  

 Estimular a adoção de hábitos saudáveis para promoção de saúde e prevenção 

de doenças crônicas não transmissíveis   
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MÉTODO 

  

Trata-se de um relato de experiência das atividades de alunos de psicologia no 

Projeto de Extensão - Feira de Saúde - Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças 

através dos 8 Remédios Naturais. Esta atividade ocorreu em setembro de 2017 numa 

Escola Municipal na cidade de Ibiúna no interior de São Paulo. Dela participara alunos 

de diferentes cursos do Centro Universitário Adventista de São Paulo sobre a 

supervisão de docentes e com apoio de voluntários da comunidade.  

Foram desenvolvidas diferentes ações, entre elas a aplicação, por alunos de 

psicologia, do SQR20. O SQR20 é composto por 20 questões relacionadas a questão 

de saúde mental nos últimos 30 dias. As questões são objetivas com duas opções 

SIM ou NÃO, sendo que cada SIM corresponde a um ponto. O resultado pode variar 

de 0 (nenhuma probabilidade de TMC) a 20 (extrema probabilidade de TMC). O ponto 

de corte, considerado neste estudo foi ≥ a 7 para ambos os sexos. Os dados foram 

digitados no programa Excel for Windows 2003 -2007.  

  

RESULTADOS 

 

A amostra estudada era composta por 53 Indivíduos sendo 68% do sexo 

feminino e 32% do sexo masculino. A idade média das mulheres era 36 anos e a dos 

homens 37 anos de idade.  

A partir da aplicação do questionário SQR20, 56% dos participantes 

apresentaram rastreamento positivo para TMC, sendo 64% para sexo feminino e 41% 

para o sexo masculino (Tabela1).  

  
Tabela 1: Transtornos Mentais Comuns (TMC), avaliados pelo SRQ 20, com ponto 
de corte ≥ 7 entre os participantes de uma Feira de Saúde na cidade de Ibiúna/SP – 
Brasil, 2017. 

  

   SQR20    

Participantes Total  Não < 7  Sim  7  

   n  %  n  %  n  %  

MULHERES  36  68  13  36  23  64  

HOMENS  17  32  10  59  7  41  

TOTAL  53  100  23  43  30  56  
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A análise fatorial de correlações tetracóricas extraiu quatro fatores que 

compunham dimensões específicas, identificadas como: fator I – comportamento 

ansioso e depressivo com 46%, fator II – sintomas somáticos com 55%, fator III – 

decréscimo de energia com 59% e fator IV – humor depressivo com 21%. Dentre os 

sintomas avaliados pelo SRQ-20 e agrupados segundo Mari JJ & Williams P, 

evidenciou-se que o grupo de sintomas predominantes foi o de decréscimo de energia, 

conforme verificado na Tabela 2.  

Quando comparamos os sexos verificamos que nas mulheres predomina o fator 

I - comportamento ansioso e depressivo (79%), já entre os homens predomina o fator 

IV- humor depressivo (34%).  
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DISCUSSÃO 

 

No Brasil, ainda é muito pequeno o número de investigações epidemiológicas 

de base populacional, especialmente na área de saúde mental. Entretanto, nas 

últimas décadas, isto vem se modificando. Em Porto Alegre e São Paulo, cerca de 

50% dos pacientes que procuram os serviços primários de saúde são considerados 

portadores de distúrbios mentais não-psicóticos.  

Os estudos sobre saúde mental têm verificado associação dos TMC com 

algumas variáveis sóciodemográficas. Quanto ao sexo, os estudos descrevem 

prevalência maior nas mulheres, o que aconteceu também no presente trabalho. Há 

necessidade de fazer um estudo mais completo, verificando outras variáveis, para que 

se possa chegar a identificar quais os fatores envolvidos no aumento de TMC numa 

comunidade essencialmente rural.  

O desempenho do questionário foi satisfatório, identificando sintomas e 

classificando, em níveis aceitáveis, os indivíduos como suspeitos e não suspeitos de 

TMC; ou seja, um instrumento útil para avaliação de morbidade psíquica.   

Fator I: Humor Depressivo Ansioso, esse fator é formado por 4 perguntas, 

criando um quadro de tristeza e preocupação constantes. O problema é muito limitante 

pois afeta o convívio familiar, relacionamentos e trabalho, nesse fator podemos ver a 

prevalência presente nas mulheres, sendo 79% nas mulheres e apenas 21% em 

homens, esse valor é elevado, pois a maioria das mulheres entrevistadas tinham em 

média apenas 35 anos.  

Fator II: Sintomas Somáticos, apresenta frequências maiores. Dentre elas, as 

que se agruparam e se destacaram para a formação desse fator, por possuírem maior 

frequência, foram “Tem dores de cabeça frequentemente?” e “Você dorme mal?”. 

Sendo presente nas mulheres 71% e nos homens 29%, observando que para os 

homens é uma porcentagem alta pelo motivo de termos entrevistados poucos homens 

e a maioria terem dito sim.  

Fator III: foi discriminado com maior frequência “Você se cansa com 

facilidade?”, seguido com proporção um pouco menor pela pergunta “Sente-se 

cansado todo o tempo?” e em seguida proporção iguais pelas perguntas “Tem 

dificuldade de pensar claramente” e '' Tem dificuldade em tomar decisão?''. Esse fator 

é maior presente em mulheres.   
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Fator IV: Pensamentos Depressivos. Nesse fator as mulheres também 

apresentaram valor superior ao dos homens com porcentagem 66%, geralmente as 

mulheres, como podemos observar nesta cidade, não trabalham, elas passam boa 

parte do tempo em casa arrumando e cuidando dos filhos, o que influencia para 

pensamentos de inutilidade por não trabalharem fora como o marido e por ter poucos 

contados pessoais. Dentre as perguntas que mais tiveram respostas positivas foram: 

"Sente-se incapaz de desempenhar papel útil em sua vida?" E "Tem perdido o 

interesse pelas coisas?".   

Diante dos resultados, notamos uma considerável diferença entre mulheres e 

homens nos resultados analisado do teste Self-Reporting Questionnaire (SQR20), 

apesar do número de mulheres entrevistadas serem maior, há um alto índice de sim 

por parte delas. Num trabalho realizado em 2011 com uma população rural de 

Atibaia/SP os resultados apontaram uma prevalência de transtornos mentais comuns 

(TMC) de 23,36% (LIMA, 2015). No presente trabalho esse índice foi de 57%.  Na fala 

doa alunos percebeu-se o envolvimento com a prática pois segundo eles mesmo 

dizem: “O que nos assusta ainda como acadêmicas de psicologia é a quantidade de 

pessoas que assinalaram sim nos itens correspondentes, e o quanto eram indivíduos 

novos, que com o decorrer do circuito da feira, chegando no aconselhamento, se 

emocionavam e trazia à tona o que lhe trazia aflição”. 

Atividades de Extensão Universitária, como Feiras de Saúde, são um vínculo 

entre a comunidade acadêmica e a sociedade, formando um canal de comunicação 

que alcança objetivos sociais e acadêmicos. Essas ações promovem a humanização 

do profissional da saúde pois facilita a articulação dinâmica do conhecimento prático 

e acadêmico, que estão sendo construídos. Através da Feira de Saúde, nos diferentes 

stands, são ensinados processos simples que podem ser adotas gradualmente, 

alterando alguns hábitos de vida. Os estudantes estão preparados para sensibilizar e 

estimular através de diferentes estratégias, visando um estilo de vida mais saudável.  

  

CONCLUSÃO 

 

Pelos dados coletados nota-se que há grande propensão para o transtorno 

mental comum nos participantes. Por ser uma cidade do interior chegamos a imaginar 

que o índice TMC daria baixo, porém há outras variáveis que influenciam no 

sentimento de desvalia, inutilidade, falta de energia e somatização dos sentimentos. 
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Muitas vezes a ociosidade e a falta de contato com o outro influenciam também, 

inclusive o estilo de vida. Frente a isso percebemos a necessidade de eventos e 

palestras na cidade que abordem os temas como qualidade de vida, relacionamento 

interpessoal, geração de renda, autoestima e acompanhamento de profissionais de 

Psicologia. 

 

Palavras-chave: Self-Reporting Questionnaire; Transtorno Mental Comum; Feira de 
Saúde.  
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INTRODUÇÃO  

 

O ILAS (Instituto Latino Americano de Sepse, 2017) define sepse como 

infecção suspeita ou confirmada associada a disfunção orgânica, de forma 

independente da presença de sinais de SIRS (Síndrome de Resposta Inflamatória 

Sistêmica).   

É uma patologia de alta morbimortalidade, o tratamento possui custos 

elevados, demandando atendimento de qualidade na UTI e Emergência (BOECHAT, 

BOECHAT, 2010).  

Segundo Ferreira e Nascimento (2014), para conseguir atendimento de 

qualidade frente a sepse evitando sua evolução para um quadro mais grave, é 

necessário a identificação precoce. Assim, a equipe de enfermagem deve estar bem 

preparada para implementar o conhecimento e habilidades aos pacientes acometidos 

pela doença.   

Neste contexto, o enfermeiro tem como ferramenta a Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE), no qual Alfaro, (2012) considera o Processo de 

Enfermagem (PE), a base de sustentação da SAE que envolve o levantamento de 

problemas de saúde, o traçado do diagnóstico de enfermagem, instituição do plano 

de cuidados, planejamento das ações e a avaliação.  

Assim, o PE torna-se um instrumento fundamental para a assistência prestada 

diante da Sepse, auxiliando na identificação dos sinais e sintomas, onde anamnese e 

exame físico servirão como guia na obtenção do diagnóstico precoce, direcionando 

com objetividade as intervenções de enfermagem (FERREIRA; NASCIMENTO, 2014). 

 

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever a SAE como ferramenta para aplicação frente ao 

paciente com sepse no serviço de emergência e terapia intensiva.  
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MÉTODOS  

 

Estudo de revisão bibliográfica do tipo integrativa, segundo Whittemore et al. 

(2005) apud Mendes, Silveira, Galvão (2008) consiste de uma análise da literatura 

seguindo seis etapas: identificação do tema; critérios de inclusão e exclusão; definição 

das informações extraídas dos estudos; avaliação e interpretação dos resultados e 

discussão.   

Pesquisa realizada por meio de busca online das produções científicas sobre 

Sepse, Assistência de enfermagem, SAE e Diagnósticos, ao atendimento a pacientes 

no serviço de emergência e UTI, publicados no Brasil com idioma em português, no 

período de 2007 a 2017, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde com bases de dados: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific 

Electronic Library Online (SciELO).   

Ao utilizar o descritor Sepse na base de dados LILACS, obteve-se um total de 

2.401 artigos e na base de dados SCIELO foram encontrados o total de 568 artigos, 

perfazendo o total de 2.969 artigos. Refinando a busca com os descritores Sepse AND 

Assistência de Enfermagem e Sepse AND Diagnóstico, obteve-se na base de dados 

LILACS um total de 99 artigos e na base de dados SCIELO um total de 178 artigos 

perfazendo um total de 277, foram utilizados 16 na pesquisa, pois atendiam ao objetivo 

desse estudo.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo Henkin et al. (2009) a sepse é uma síndrome frequentemente 

associada a elementos que alteram a imunidade do indivíduo. Sua fisiopatologia é 

complexa e o tratamento consiste na restauração da perfusão tecidual, com medidas 

que buscam restabelecer o estado hemodinâmico, a oxigenação e a função orgânica.  

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma metodologia 

ordenada e sistematizada, que possibilita ao enfermeiro desenvolver o Processo de 

Enfermagem (PE) por meio de embasamento técnico e científico, trazendo autonomia, 

respaldo científico legal e reconhecimento profissional em suas ações junto a sua 

equipe (COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM - 

COMISAE, 2014).   
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De acordo com Horta (2005) “o processo de enfermagem (PE) é a dinâmica 

das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à assistência ao ser humano, 

caracterizado pelos seguintes passos:” 

a) Histórico de enfermagem: consiste em um roteiro sistematizado para o 

levantamento de dados do paciente que tornam possível a identificação de 

seus problemas.  

b) Diagnóstico de enfermagem: é a identificação das necessidades do paciente 

que necessita de atendimento e a determinação pelo enfermeiro do grau de 

dependência deste atendimento em natureza e em extensão.  

c) Plano assistencial: visa à assistência de enfermagem que o paciente deve 

receber após levantamento do diagnóstico de enfermagem. Este plano auxilia 

a enfermagem em termos de encaminhamento, supervisão, observação e 

controle, orientação, ajuda e execução de cuidados.  

d) Plano de cuidados ou prescrição de enfermagem: é a implementação do plano 

assistencial pelo período aprazado que coordena a equipe de enfermagem na 

execução dos cuidados ao atendimento específicos do cliente. 

e) Evolução de enfermagem: relatório diário feito pela enfermeira (o) a fim de 

levantar dados sobre prognóstico do paciente, enquanto estiver sob assistência 

da equipe profissional. Através da evolução o enfermeiro consegue avaliar se 

a assistência implementada está surtindo efeitos positivo ou negativo ao 

paciente assistido.   

f) Prognóstico de enfermagem: capacidade do paciente em atender suas 

necessidades básicas alteradas após a implementação do plano assistencial 

através dos dados fornecidos pela evolução de enfermagem. 

 

Através do PE se originou a SAE e a legislação brasileira confirma este ato 

através da Lei do Exercício Profissional, Lei nº 7498/86, que em seu artigo 8º, dispõe 

que cabe ao enfermeiro sistematizar, administrar e assumir o papel de prestador e 

avaliador do cuidado de enfermagem junto à equipe de saúde. Assim, a SAE apoia o 

trabalho do enfermeiro através de uma abordagem sistematizada, faz com que aplique 

seus conhecimentos técnico-científicos na prática assistencial, sendo de extrema 

importância que o enfermeiro saiba que através da anamnese e de um completo 

exame físico, que são etapas iniciais da SAE, torna-se possível aumentar o elo de 
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confiança entre o profissional de saúde e paciente (SANTOS; VEIGA; ANDRADE, 

2011).  

Portanto, através da anamnese e exame físico permite-se ao enfermeiro 

identificar sinais e sintomas, traçar os diagnósticos de enfermagem e direcionar com 

objetividade as intervenções de enfermagem, junto à equipe multiprofissional 

(FERREIRA; NASCIMENTO, 2014).  

Ao realizar o exame físico ao paciente em suspeita de sepse segundo Carvalho 

(2003), o enfermeiro deve se atentar aos principais achados como critérios para o 

diagnóstico de sepse, dentre eles:  

 

1. Variáveis gerais:  

 Febre (temperatura central >38,3º C);   

 Hipotermia (temperatura central <36º C);   

 Frequência Cardíaca >90 bpm;   

 Taquipneia;   

 Alteração do sensório;   

 Edema significativo ou balanço hídrico positivo (> 20 ml/kg/24horas); 

 Hiperglicemia na ausência de diabetes (glicemia > 120 mg/dl)  

  

2. Variáveis Inflamatórias:   

 Leucocitose (leucócitos totais > 12.000 / mm³);   

 Leucopenia (leucócitos totais < 4.000 mm³);   

 Leucócitos totais normal com 10% com formas imaturas;   

 Proteína C reativa acima do normal   

 Procalcitonina plasmática acima do normal.  

 

Quanto às alterações sistêmicas causadas pela sepse relacionadas às 

alterações hemodinâmicas, neurológicas, respiratórias, renais e nutricionais os 

enfermeiros ainda encontram dificuldade no reconhecimento precoce destas 

alterações e isto pode estar relacionado à falta de treinamentos e/ou de protocolos 

implementados pelas instituições, evidenciando assim, a necessidade de um exame 

físico mais criterioso (GARRIDO et al., 2017). Boechat (2010) refere que o prognóstico 

no manejo ao paciente com sepse grave está diretamente relacionado ao diagnóstico 
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precoce, demandando um atendimento de excelência nas Unidades de Emergência e 

UTI, assim a realização da anamnese e exame físico podem realmente favorecer este 

diagnóstico precoce, além de um maior direcionamento da assistência. Após o 

cumprimento do levantamento de dados, de acordo com a SAE, cabe identificar os 

diagnósticos de enfermagem.  

Dutra et al. (2014), através de um estudo realizado em um hospital público de 

nível terciário do interior do Estado de São Paulo no ano de 2010, identificaram os 

seguintes diagnósticos de enfermagem com maior prevalência aos pacientes sépticos: 

Risco de Infecção, Risco de Aspiração, Risco para Integridade da pele prejudicada, 

Integridade da pele Prejudicada, Ventilação Espontânea Prejudicada, Perfusão 

Tissular Ineficaz Cardiopulmonar e Troca de Gases Prejudicada.  

Oliveira (2013) realizou outro estudo voltado para pacientes idosos acometidos 

por sepse em UTI no ano de 2012, e identificou 22 possíveis diagnósticos de 

enfermagem no qual se destacaram 5 diagnósticos, dentre eles: Ventilação 

Espontânea Prejudicada, Troca de Gases Prejudicada, Nutrição Desequilibrada: 

menos que as necessidades corporais, Déficit do auto cuidado: banho, higiene íntima 

e alimentação e Risco de Glicemia Instável.  

Assim, percebe-se que os diagnósticos de enfermagem diante a sepse se 

assemelham nos estudos, com diferenças sutis que não dependem da doença, mas 

necessidades humanas básicas afetadas no paciente.  

Siqueira et al. (2011) através de um estudo realizado com enfermeiros que 

atuam em UTI identificaram os seguintes cuidados necessários e essenciais na 

manutenção para sepse a fim de evitar a piora no prognóstico: aplicação correta da 

lavagem das mãos; tratamento de feridas com curativos e cobertura estéril da lesão; 

administrar antibióticos na hora correta; controle laboratorial e assistência à nutrição.  

No cumprimento do plano assistencial, Siqueira et al. (2011) relatam ainda que 

os cuidados de enfermagem são percebidos como simples, mas de extrema 

relevância para que o paciente não apresente uma piora no quadro clínico e que o 

profissional enfermeiro como líder da equipe, cabe a ele ter conhecimento amplo 

sobre sepse no intuito de aplicar as intervenções em tempo hábil para recuperação 

do paciente, garantindo um cuidado digno e responsável.   

Partindo deste pressuposto, para realização da assistência qualificada, com 

ética e segurança, é importante que o enfermeiro planeje suas estratégias traçando o 

plano de ação voltado para o atendimento aos pacientes com sepse, seja qual for o 
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foco inicial, deverá ser iniciado nas primeiras 24 horas. Desta forma seguem algumas 

das intervenções a serem instaladas perante o quadro clínico, segundo Cintra (2005) 

apud Ferreira e Nascimento (2014):  

 Manter cabeceira elevada a 45°;  

 Checar sinais vitais (PA, TAX, FC, FR, SpO²) a cada hora;  

 Monitorar padrão ventilação/perfusão;  

 Ofertar oxigênio a 5ml/min;  

 Manter aporte para entubação a beira leito;  

 Mensuração de SpO² e leitura de gasometria arterial e venosa; 

 Puncionar acesso venoso calibroso; 

 Verificar glicemia capilar no mínimo 4/4h.  

 Avaliar nível de consciência;  

 Manter dieta zero nas primeiras 6 horas críticas;  

 Instalar cateterismo vesical de demora;  

 Coletar urocultura e antibiograma;   

 Monitorar débito urinário (< 0,5ml/kg/h);  

 Iniciar antibióticos prescritos, antes de uma hora, após coleta de culturas;  

 Preparar material para monitorização hemodinâmica invasiva (ScvO²), (>70%), 

PVC (8 a 12mmHg), ou PAM (> 65mmHg);  

 Avaliar necessidade de cateterismo enteral;    

 Leitura diária dos parâmetros laboratoriais.  

 

Após a implementação das intervenções de enfermagem cabe ao enfermeiro 

realizar a avaliação de enfermagem ou evolução de enfermagem, que é de suma 

importância para o manejo da assistência à saúde, neste registro constará os novos 

problemas identificados, resumo dos resultados da terapia proposta e os problemas a 

serem abordados nas 24 horas subsequentes (COFEN, 2002).  

O COFEN ressalta ainda que por intermédio da avaliação de enfermagem é 

possível evidenciar os efeitos e os benefícios dos cuidados prestados ao cliente, 

possibilitando a suspensão, modificação ou manutenção da Prescrição de 

Enfermagem anterior. É através desta importante ferramenta que ocorre a avaliação 

propriamente dita deste cliente, evidenciando a eficácia da assistência prestada.  
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Assim, a assistência de enfermagem individualizada a cada paciente é 

primordial na adequação das ações tanto do enfermeiro como de sua equipe, através 

de processos de sistematização. O enfermeiro busca assistir a sepse cada vez mais 

com embasamento científico e o acesso às informações científicas, mas a valorização 

do conhecimento pela equipe de enfermagem promoverá mudanças na prática 

assistencial, garantindo assim seu espaço na equipe de saúde (FERREIRA; 

NASCIMENTO, 2014).  

 

CONCLUSÃO  

 

Concluiu-se que a sepse é um problema de saúde grande, que atinge a 

população geral com índices elevados de morbimortalidade e seu tratamento 

demanda altos custos. O sucesso do prognóstico aos pacientes sépticos na 

Emergência e UTI está diretamente ligado ao diagnóstico e tratamento precoce, e 

através deste estudo foi possível reconhecer a importância da SAE como ferramenta 

primordial, que por intermédio de métodos sistematizados e individualizados, 

subsidiará assistência a estes clientes com embasamento técnico e científico, 

garantindo assim respaldo legal e reconhecimento da equipe de saúde. 

 

Palavras-Chave: Sepse; Sistematização da Assistência de Enfermagem; 
Emergência; Unidade de Terapia Intensiva 
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ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO HEMORRÁGICO: 
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTENSIVA 

 
Luciano José Montanha; Isaac Rosa Marques. 

  
E-mail: luciano.montanha@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

O Acidente Vascular Encefálico (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 (GOLDMAN, 2007).  

Nesta pesquisa, o enfoque foi para a assistência de enfermagem diante do 

quadro de AVEH, que acomete cerca de 15% dos casos. De acordo com, O AVEH é 

causado pela ruptura espontânea (não traumática) de um vaso, com extravasamento 

de sangue para o interior do cérebro (hemorragia intraparenquimatosa), e/ou espaço 

subaracnóideo (hemorragia subaracnóide) (PONTES NETO et al., 2009; OLIVEIRA; 

2013).  

Em geral, o quadro clínico do portador de AVEH é grave e pode resultar na 

internação em unidades de terapia intensiva. Nesse sentido, considerando a 

gravidade do paciente e a complexidade da assistência, o enfermeiro desempenha 

um papel de suma importância, tanto na prestação de cuidados diretos, como no 

gerenciamento dos cuidados assistenciais (HADI, 2008).  

Esses cuidados assistenciais envolvem o manejo clínico e o domínio da 

monitorização neurológica específica. Portanto, é essencial para o enfermeiro 

intensivista dispor desses conhecimentos. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na literatura nacional os elementos teóricos essenciais para o manejo 

do portador de AVEH e discorrer sobre a implementação da assistência de 

enfermagem fundamentais no atendimento a vítima de AVEH na unidade de terapia 

intensiva. 
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MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica de revisão de literatura acerca da 

assistência de enfermagem ao paciente com AVEH na UTI. Foi utilizado o portal da 

Biblioteca Virtual de Saúde para a realização da pesquisa bibliográfica. As bases de 

dados consideradas foram: LILACS, MEDLINE e BDENF.  

Foi usada a interface de pesquisa avançada com o uso dos operadores 

booleanos disponíveis. Como critérios para seleção da amostra foram considerados 

os seguintes filtros: recorte de 2005 a 2017, anos nos idiomas inglês e português, tipo 

de documento: artigo e tese (incluindo monografias e dissertações).  

Como expressão de pesquisa foram utilizados os descritores: acidente vascular 

encefálico AND hemorragia cerebral AND assistência de enfermagem. Com o uso 

desta expressão e aplicação de filtros, houve o retorno de 30 resultados, que formam 

a amostra do estudo. Foram excluídos artigos com resultado repetido ou que não 

atendiam a temática do estudo.  

Para a análise dos materiais da amostra foram adotados os seguintes 

procedimentos: leitura integral do artigo, fichamento e formação das categorias 

temáticas: Epidemiologia do Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, Aspectos 

Clínicos, Manejo do Paciente Portador de Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico, 

Assistência de Enfermagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Epidemiologia do Acidente Vascular Encefálico - O AVE é um tipo de doença 

mais incidente em pessoas idosas e está entre as maiores causas de 

morbimortalidade em todo o mundo (BESERRA, 2011). A mortalidade para o primeiro 

AVE 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 este o caso também do AVE. A detecção e o 

controle dos fatores de risco são tarefas prioritárias, pois permitem redução 

significativa da incidência da doença (OVBIAGELE; NGUYEN-HUYNH, 2011).  
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Pacientes acometidos por AVEH têm internação longa quando sobrevivem ao 

evento e mortalidade alta, a qual ocorre em média 10 dias após o evento. Em geral, 

pacientes com AVEH têm antecedentes de alcoolismo, é mais frequente em homens 

do que em mulheres (GOULART, 2016).  

Aspectos Clínicos - Dependendo 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), perda do 

controle respiratório, alterações em funções do sistema nervoso autonômico, 

distúrbios circulatórios como o choque neurogênico (LIMA, 2010).  

As sequelas do AVE podem comprometer a capacidade funcional do 

sobrevivente, isto é, a capacidade de manter as habilidades físicas e mentais 

necessárias para uma vida independente e autônoma. Essa capacidade é avaliada 

por meio de instrumentos específicos com questões relativas às atividades diárias, 

como autocuidado, alimentar-se, usar o banheiro, dentre outras necessárias durante 

o dia-a-dia do indivíduo. Além dessas tarefas, existem instrumentos que avaliam as 

atividades instrumentais da vida diária, como aquelas relacionadas à organização da 

rotina, fazer compras, atender telefone e outras necessárias para uma vida 

independente em sociedade (SANTOS, 2012).  

As hemorragias intracerebrais supratentoriais espontâneas, correspondem a 

cerca de 10 a 20% de todos os AVEs, acometendo mais de 4 milhões de pessoas por 

ano em todo o mundo. Apresenta as mais altas taxas de morbimortalidade dentre os 

diferentes tipos de AVE, sendo que a mortalidade desta patologia alcança índices ao 

redor de 30-40% dos doentes, além de grande número de pacientes com sequelas 

graves, sendo que seu principal fator de risco é a hipertensão arterial sistêmica, 

(MENDELOW et al., 2013).  

Caso ocorra hemorragia, esta poderá ser devida a um extravasamento de 

sangue de uma das artérias dentro do tecido cerebral (hemorragia intracerebral) ou 

ocorrer por uma hemorragia no espaço entre as meninges, pia-máter e aracnoide 

(hemorragia subaracnóide) (TAMANINI, 2013).  

Em relação ao diagnóstico, na hemorragia intracraniana, os métodos de 

imagem (Tomografia Computadorizada – TC) e (Ressonância Magnética - RM) 

possuem sensibilidade semelhante para detecção de sangramento agudo, mas a RM 
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possui maior sensibilidade para evidenciar hemorragias crônicas e definir a etiologia 

do sangramento (BRODERICK; CANNOLLY; FELDMANN, 2007).  

Manejo do Paciente com Acidente Vascular Encefálico Hemorrágico Segundo 

Lescot et al. (2008) a HIC é uma emergência médica e deve ser reconhecida e tratada 

o mais rapidamente possível. A Hipertensão Intracraniana (HIC) é provavelmente a 

causa mais comum de morte em pacientes com traumatismo crânio-encefálico. A 

monitoração Pressão Intracraniana (PIC) é considerada o tratamento-padrão para 

pacientes com traumatismo cranioencefalico (TCE) grave.  

Segundo o Brain Trauma Foundation Guidelines (BRATON et al., 2007), todos 

os pacientes com TCE grave e com classificação Marshall II têm indicação de 

monitorar a PIC. No entanto, na prática, em muitos centros de trauma, esses pacientes 

são os últimos a terem a atenção do neurocirurgião, por não terem indicação imediata 

para uma craniotomia. Permanecem na sala de trauma, sem ter monitorada a PIC, 

aguardando uma vaga na UTI (BRATTON et al., 2007). Para Francony et al. (2008), 

os quais pesquisaram diversos autores na literatura, os valores normais da PIC variam 

entre 5-15 mmHg (7.5-20 cmH2O).  

HIC, hipertensão do líquido cefalorraquidiano ou PIC elevada é definida pela 

ocorrência de episódios recorrentes de elevação da PIC a níveis superiores a 20 

mmHg durante um período maior que 5-10 minutos, a despeito de um tratamento 

médico inicial. Com a elevação da PIC, o cérebro é lesionado por diversos motivos: 

diminuição da perfusão sanguínea cerebral, redução do fluxo sanguíneo cerebral 

(FSC) e através da herniação do tecido cerebral. Uma elevação da PIC >20 mmHg 

desempenha um papel importante no agravamento do estado neurológico através do 

comprometimento da perfusão sanguínea cerebral (FRANCONY et al., 2008).  

Evidentemente, soma-se à monitoração da PIC, os sistemas que permitem o 

esvaziamento espontâneo ou voluntário do líquor cefalorraquidiano quando os valores 

ultrapassam níveis elevados e o cateter está inserido em posição ventricular. 

Assistência de enfermagem - O tratamento inicial da HIC/AVEH não se difere muito 

do AVEI, inicialmente deve-se atentar para a avaliação neurológica rigorosa, focada 

na avaliação pupilar, alterações pressóricas e também no padrão respiratório. É 

importante relacionar o aumento da PIC a fatores precipitantes como hipersecreção 

traqueal, superficialização do estado de consciência (em geral esses pacientes 

recebem sedação com barbitúricos), entre outros (BRODERICK; CONNOLLY; 

FELDMANN, 2007).  
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O enfermeiro deve entender que a leitura isolada do valor da PIC não deve ser 

considerada sem também avaliar o valor da pressão arterial média. Tal avaliação é 

chamada de Pressão de Perfusão Cerebral (PPC), a qual é determinada pela fórmula: 

PPC=PAM-PIC (ALCÂNTARA; MARQUES, 2009). O resultado deve ser interpretado 

da seguinte maneira: a) valores > 40 mmHg são considerados normais; b) valores 

menores que < 40 mmHg indicam probabilidade de disfunção no sistema vascular 

(edema cerebral) que pode culminar com morte tecidual.  

Nesse sentido, as condutas padronizadas de redução da PIC devem ser 

implementadas. Com o objetivo de reduzir o edema cerebral, o manitol de ser usado 

entre (0,25 a 1 g/kg em infusão rápida a cada 4 horas), assim como a hiperventilação 

(PaCO2 entre 30 e 35 mmHg) e a analgesia aliada à sedação (morfina ou alfentanil 

com midazolam ou propofol ou etomidato), podem ser utilizadas em casos de 

deterioração neurológica com risco de herniação iminente. Os corticosteróides são 

indicados somente nos casos que apresentem hemorragia intraventricular ou 

subaracnóide associadas. A sua utilização indiscriminada eleva a taxa de 

complicações sistêmicas e infecciosas. Caso as medidas acima não surtam efeito, 

pode-se utilizar coma barbitúrico induzido com drogas de curta ação, como o tiopental 

(BRODERICK; CONNOLLY; FELDMANN, 2007).  

Os achados laboratoriais e principalmente de imagem serão fundamentais para 

o desfecho do quadro, pois, dependendo da extensão das lesões, o neurocirurgião 

poderá realizar intervenção cirúrgica e posteriormente esse paciente será assistido na 

UTI com uma monitorização neurológica mais rigorosa com a avaliação da PIC, 

possíveis complicações do pós-cirúrgico como cefaleia, náuseas, vômitos, controle da 

PA e do débito urinário (PONTES NETO et al., 2009).  

Para Mendelow et al. (2012), o enfermeiro tem importante papel na assistência 

de enfermagem na avaliação do paciente em UTI com HIC decorrente de AVEH. A 

equipe de enfermagem deverá estar preparada para reconhecer os parâmetros de 

normalidade desse paciente de modo a identificar as possíveis complicações 

decorrentes do procedimento cirúrgico, além da monitorização neurológica que é 

fundamental nesse perfil de pacientes, deve-se se atentar a outros parâmetros tão 

importante quanto esses, podemos destacar os seguintes:  

a) em pacientes com pressão arterial sistólica acima de 180 mmHg ou PAM acima 

de 130 mmHg, sem evidência de hipertensão intracraniana; proceder redução 
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da pressão arterial para níveis próximos a 160/90 mmHg (PAM em torno de 

110 mmHg); 

b) em pacientes com evidência de hipertensão intracraniana; considerar a 

monitorização da PIC e evitar redução da pressão de perfusão cerebral abaixo 

de 70 mmHg; 

c) evitar redução brusca da pressão arterial média e hipotensão especialmente 

em pacientes previamente hipertensos e com evidências de hipertensão 

intracraniana. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado permitiu identificar na literatura os aspectos epidemiológicos 

e clínicos do AVEH. Também foi possível identificar qual a assistência de enfermagem 

intensiva é essencial para atender ao paciente acometido com AVEH. Ao prestar o 

cuidado ao paciente com AVEH, o enfermeiro precisa compartilhar com sua equipe e 

demais profissionais as informações terapêuticas que nortearão a prática desses 

profissionais. Também deve avaliar o estado geral do paciente com enfoque no SNC, 

além de atentar quanto a sedação, analgesia, posicionamento de cateteres, diâmetro 

pupilas e respostas motoras, verbais as quais possam ser identificadas nesse 

paciente para uma otimização do cuidado. 

 

Palavras-Chave: Hemorragia Cerebral; Unidade de Terapia Intensiva; Tratamento; 
Assistência de Enfermagem. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ACIDENTE COM ANIMAIS 
PEÇONHENTOS   

 

Jéssica Pereira Alhaga; Vivian Yuka Chino. 
 

E-mail: jeh.alhaga@gmail.com  
 

INTRODUÇÃO   

 

Os acidentes por animais ocorrem com grande frequência na zona rural 

atingindo principalmente a população rural devido à proximidade com os meios 

naturais e às precárias condições de trabalho. Dentre estes, se sobressaem os 

peçonhentos, cujos acidentes a eles relacionados representam um importante fator 

de risco para a classe trabalhadora do campo (CARMO et al., 2016). 

Uma vez que as atividades de agricultura e pecuária são diversas vezes 

realizadas sem o uso de equipamentos de proteção individual, ocorre assim uma 

maior exposição aos animais peçonhentos, contribuindo para aumentar os acidentes 

(OLIVEIRA, 2013).   

Em estudo de Lemos et al. (2009) relata no estado da Paraíba os municípios 

com maior ocorrência de acidentes foram: Campina Grande, representando 10,8%, 

Taperoá (6,8%), Soledade (6,4%), Boa Vista (4,3%) e Barra de Santana (4,1%); os 

demais municípios apresentaram índice menor que 4%.   

Assim os animais peçonhentos são responsáveis por mais de 100 mil acidentes 

e aproximadamente 200 óbitos por ano no Brasil, decorrentes dos diversos tipos de 

envenenamento, especialmente o escorpionismo e o ofidismo (CARMO et al., 2016).   

Portanto os acidentes mais registrados são de serpentes, escorpiões e aranha, 

pois os mesmos alvejam com maior incidência na área rural (CARMO et al., 2016).   

  

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever principais agentes causadores, formas de ataque, sinais 

e sintomas após acidente e a assistência de enfermagem referente a cada um deles.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes que envolvem animais 

peçonhentos representam um sério problema de Saúde Pública no Brasil (SILVA, 

2012).  

Um dos motivos para a ocorrência de acidentes é o desconhecimento por parte 

da população, de algumas características dos animais causadores dos mesmos tais 

como: local onde vivem, hábitos e agressividade (FERREIRA; SOARES, 2008).   

Relacionado ao araneísmo, no Brasil existem três gêneros de aranhas que 

causam danos ao homem: Phoneutria, Lactodectrus, Loxoceles.   

As Phoneutrias são conhecidas como aranhas armadeiras, devido em 

assumirem comportamento de defesa. Apóiam-se nas pernas traseiras, erguem as 

dianteiras e os palpos, abrem as quelíceras, tornando bem visíveis os ferrões, e 

procuram picar (BRASIL, 2014).  

As Loxosceles não são agressivas, porém picam quando se sentem 

ameaçados ou quando são comprimidos contra a pele, mais especificamente no caso 

da aranha marrom. O veneno da Loxosceles possui atividade hemolítica e 

dermonecrótica. A picada causa dor no local podendo ser imperceptível com evolução 

lenta, o veneno pode produzir lesões cutâneas quanto cutâneo-visceral, isquemia, 

vasoespamos formigamento, eritema e edema, levando a úlceras necróticas 

(KAMIMURA, 2009).  

As Latrodectus são conhecidas popularmente como viúvas-negras. As fêmeas 

são pequenas e de abdome globular, apresentando no ventre um desenho 

característico em forma de ampulheta. Os acidentes ocorrem normalmente quando 

são comprimidas contra o corpo, os machos não sendo causadores de acidentes 

(BRASIL, 2014).  

O quadro se inicia com dor local em cerca de 60% dos casos, de pequena 

intensidade, evoluindo para queimadura 15 a 60 minutos após a picada. Pápula 

eritematosa e sudorese localizada são observadas em 20% dos pacientes. Podem ser 

visualizadas lesões puntiformes. Na área da picada há referência de hiperestesia e 

pode ser observada a presença de placa urticariforme acompanhada de infartamento 

ganglionar regional (BRASIL, 2014).   
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Tabela 1 – Sinais e sintomas e tratamentos das espécies Phoneutrias, 
Loxosceles e Ladrodectos. 

Espécie  Manifestações 
locais  

Alterações 
sistêmicas  

Alterações 
Laboratoriais  

Tratamento  

Phoneutrias  - Dor Local  - Taquicardia  

- Agitação  

- Sudorese  

- Sialorréia  

- Vômitos  

- HAS  

- Bradicardia  

- EAP  

- Choque  

- Acidose 
Metabólica   

- ECG alterado  

- Hipoglicemia   
  

- Analgesia  
- Compressa 
morna  
- Internação/UTI  
- Soro  
- Antiaracnídeo  

Loxosceles  - Edema  
- Eritema  
- Prurido  
- Dor  
- Dor em 
queimação  
- Pontos de 
necrose  
- Equimose  
  

- Febre  
- Mal-estar  
- Rash cutâneo   
- Náusea   
- Vômito   
- Diarreia  
- Mialgia 
- Astenia  
- Visão turva   
- Sonolência   

- Leucocitose  

- Neutrofilia   

- Reticulócitos,  
Uréia e 
Creatinina 
elevados  

- Prednisona  
- Compressas 
frias  
- Analgésico   
- Anti-Histâmico  
- Anti-septicos 
locais.   
- Soro 
Antiloxoscélico  
- Soro 
Antiaracnídeo  

Latrodectus  - Dor Aguda, 
queimação   

- Mal-estar  

- Náuseas   

  - Soro anti-
Latrodectus.  

 - Sudorese  

- Pápula   

- Edema   
 

- Vômitos   
- Febre  
- Dores 
musculares   
- Tremores  
- Rigidez 
abdominal   
- Contrações  
espasmódicas  
- Agitação   
- Edema de 
pálpebras  
- Retenção 
urinária  

 - Analgésicos   
- Hidratação 
água.   

Fonte: Vigilância Ambiental, 2017. 
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Tabela 2 – Local onde vivem, hábitos e agressividades 
Espécie  Local onde vivem  Hábitos  Agressividade  

Phoneutrias  - Troncos  

- Palmeiras  
- Casas, lugares escuros, 
úmidos, sapatos   

- Noturnos  
- Não constroem  
teias  

- Agressivas  

Loxosceles  - Cascas arvores  

- Bambuzais  

- Cavernas  

- Residências  

- Noturnos  
  

Não são 
agressivas  

Latrodectus  - Regiões de vegetações 
(Gramas, arbustos, 
lavouras)  
- Próximo residências 
(pneus, latas, sapatos, 
ambientes escuros, 
úmidos)  

- Noturnas  - Agressivas  

Fonte: Diretoria Vigilância Epidemiológica Santa Catarina, 2017. 

 
Os acidentes com serpentes acometem mais o sexo masculino, principalmente 

na faixa etária de 20 a 49 anos, faixa etária economicamente ativa da população. 

Acidentes com serpentes do grupo das jararacas e surucucus-picode-jaca têm ainda 

a capacidade de ocasionar amputações de membros, o que pode causar impacto 

significativo na capacidade de trabalho da pessoa acometida (BRASIL, 2014).  

A cascavel vive em áreas abertas, campos, regiões secas e pedregosas. Seu 

nome científico é Crotalus durissus. Uma das características mais marcantes é a 

presença do chocalho na ponta da cauda. Os acidentes representam cerca de 8% dos 

acidentes ofídicos registrados no Brasil. Os sintomas e sinais apresentados pelos 

pacientes picados são: visão turva, fácies miastenicas, mialgia, urina vermelha ou 

marrom, oligúria ou anúria distúrbio de coagulação (FUNED, 2014).   

As serpentes do gênero Bothrops (jararaca, urutu cruzeiro e outras) são 

responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos ocorridos no Brasil. O veneno 

botrópico apresenta edema local, tempo de coagulação diminuído e hemorrágica.  Em 

caso de acidentes, o soro específico a ser utilizado é o antibotrópico, o qual deverá 

ser aplicado por via intravenosa (BRASIL, 2014). A surucucu pico-de-jaca (Lachesis 

muta) é a maior serpente peçonhenta da América Latina. No Brasil, ocorre na região 

Amazônica e em áreas de Mata Atlântica. Sinais e sintomas são de dor, edema e 

equimose na região da picada, com possível surgimento de vesículas e bolhas de 

conteúdo seroso ou seroso-hemorrágico e hemorragia via sistêmicas: instalação 

precoce de hipotensão arterial grave, sudorese e vômitos, cólicas abdominais, diarreia 
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e bradicardia. A intensificação destas alterações pode levar a choque, bradicardia 

grave e óbito (FUNED, 2014).   

 
Tabela 3. Sinais e sintomas e tratamentos das espécies Botrópico, Crotálico e 
Lachesis. 

Espécie  Manifestação local  Manifestações 
sistêmicas  

Tratamento  

Botrópico  - Edema  
- Dor  
- Equimose  
- Bolhas, 
hemorrágicas, 
necróticas 
purulentas.   

- Coagulopatia  
- Sangramento, 
gengivorragia, epistaxe, 
hematúria.   
- IRA  
- Choque séptico.   

 - Soro anti-botrópico  

Crotálico  - Edema   
- Eritema   
- Parestesia  

 - Facies miastênicas  
- Paralisias  

- Soro anti-crotálico  

  - Náuseas  
 - Vômitos  
 - Sonolência  
 - Mal-estar  
 - Agitação  

 - Dores musculares  
 - IRA  
 - IrPA  

 

 Lachesis   - Dor  
 - Edema  
 - Bolha  
 - Diarreia  
 - Bradicardia  
 - Vômitos,   

 - Proteolíticas  
 - Coagulantes  
 - Hemorrágicas  
 - Neurotóxica  
 - Síndrome Vagal  

 - Soro anti-
botrópicolaquético  

Fonte: Portal da saúde de São Paulo, 2017/ Pardal et al. 2007. 

 
Os escorpiões considerados perigosos para o homem pertencem à família 

Buthidae. No Brasil, os escorpiões de interesse médico pertencem ao gênero Tityus, 

com as espécies T. Serrulatus (escorpião amarelo) seus sintomas após ataque são; 

dor e parestesias locais, levando náuseas, vômitos, sudoreses, sialorréia, taquipnéia 

e taquicardia, podendo evoluir para situações mais graves como convulsões, coma, 

bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar agudo e choque (FUNED, 2014).  

Nós enfermeiros temos que ter como foco o indivíduo e as suas respostas 

perante os problemas de saúde durante a internação, o que contribui para o 

desenvolvimento do autocuidado.  

Para os acidentes acometidos pouca coisa deve ser feita após um acidente, ao 

chegar ao hospital, o profissional de enfermagem deve tranquilizar a vítima, lavar a 

região do ataque com água e sabão, manter o membro elevado (RAMALHO, 2014).  
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Kamimura (2009) descreve alguns cuidados de enfermagem que temos que ter 

com os pacientes acometidos a algum desses acidentes como: 

 
Em estudo de Kamimura (2009 p.930) cita o diagnóstico de enfermagem: 

Integridade da pele prejudicada caracterizada por destruição de camadas da mesma 

relacionada ao acidente com aranha e ação do veneno.   

 

Neste caso, a picada da aranha, com a introdução do veneno 
favoreceu a destruição tecidual e posterior processo infeccioso. Foi 
possível verificar que inicialmente foi aplicado antibiótico tópico sem 
êxito, substituindo por papaína a 10% com curativos a cada 24 horas. 
A papaína é uma enzima proteolítica de origem vegetal que tem ação 
desbridante, anti-inflamatória, bactericida e bacteriostática, reduz a 
formação de quelóides devido sua ação aceleradora e modeladora do 
tecido de granulação e dos processos de cicatrização tecidual. O 
resultado foi satisfatório visto que houve o desbridamento químico da 
lesão, com renovação celular e posterior cicatrização.  
 

O tratamento mais eficaz para o envenenamento por ofídicos é o soro 

antiofídico, específico para cada tipo de serpente, o quanto mais rápido for feita a 

soroterapia, menor será a chance de haver complicações (WHEN et al., 2017).  

Ramalho (2014) relara que em acidentes provocados por aranhas ou 

escorpiões, o tratamento se dá ao controle da dor. Realizando medidas para o seu 

alivio como compressas mornas até chegar ao hospital, onde será feita uma avaliação 

da necessidade ou não do uso do soro.  

 

CONCLUSÃO  

 

O papel da enfermagem e fundamental em qualquer situação de atendimento, 

principalmente na porta de entrada do ambiente hospitalar, é nosso papel de realizar 

Diagnóstico de enfermagem  Intervenção  

- Dor aguda  - Avaliar intensidade da dor;  

- Manter membro em posição 
confortável;   

- Aplicar compressas frias no membro;  

- Integridade da pele prejudicada   - Realizar curativo;   

- Utilizar agentes tópicos como papaína (que 

tem ação desbridante, antiflamatória, 

bacterecida)  

- Risco para baixa autoestima  - Estimular o paciente verbalizar seus 
sentimentos  
- Encoraja-lo a recuperação.   
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o primeiro atendimento ao paciente e ter conhecimento e habilidades neste processo. 

No presente estudo identificamos que o assunto é pouco discutido entre os cuidados 

da enfermagem e no ambiente urbano, visto que a maiorias dos acidentes são 

acometidos em ambientes rurais, porém não são impossíveis de ocorrem na parte 

urbana, pois alguns destes animais são encontrados em terrenos baldios em partes 

urbanas.   

 

Palavras-Chave: Animais Peçonhentos; Animais Venenosos; Acidentes com 
Animais Peçonhentos. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM SEPSE NA 
EMERGÊNCIA  

 
Waucleide da Silva Ferreira; Vivian Yuka Chino. 

 
E-mail: waucleide.silva85@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sepse é uma das maiores causas de hospitalização, apesar dos modernos 

recursos diagnósticos e terapêuticos, de antibióticos de largo espectro, monitorização 

hemodinâmica à beira do leito (KOURY; LACERDA; BARROS NETOS, 2007). 

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 ao óbito do indivíduo (HENKIN et al., 2009; AGUIAR, 2010). A sepse é 

considerada grave quando há pelo menos uma disfunção orgânica associada, 

manifestações de hipoperfusão tecidual ou hipotensão arterial, oligúria aguda, 

creatinina sérica elevada, coagulopatias, trombocitopenia (OLIVEIRA, VIANA, 2009). 

O choque séptico é uma das causas de mortalidade, tendo os seguintes fatores 

contribuintes: a crescente população de idosos, técnicas invasivas (cateteres vesicais 

e intravasculares etc); pacientes imunossuprimidos e as infecções hospitalares (DIAS; 

REZENDES; MENDES et al., 2006). 

O diagnóstico precoce é vital para um bom prognóstico. O exame clínico á beira 

do leito é ineficaz, precisando recorrer aos exames laboratoriais (DIAS; REZENDES; 

MENDES et al., 2006). 

É importante que o enfermeiro saiba avaliar e compreender os sinais e 

sintomas, em função da prevenção e identificação precoce e assim intervir de modo 

seguro na assistência a esses pacientes (BERNARDINA et al., 2010). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo geral 

 

Descrever o papel do enfermeiro na assistência ao paciente acometido por 

sepse, focando as intervenções de enfermagem, que constitui a quarta etapa do 
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processo de enfermagem, sendo a anamnese e exame físico fonte de dados 

subjetivos e primordiais na intervenção.   

 

Objetivo Específico 

 

Abordar o processo de atendimento de enfermagem na emergencial ao 

paciente com sepse, as principais medidas de controle, identificar em que grau. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica que utilizou o método qualitativo e que 

teve como objetivo a análise da relevância da assistência de enfermagem ao paciente 

com sepse na emergência.  

O levantamento bibliográfico foi restringido por publicações cientificas que 

abordassem as principais intervenções cabíveis ao enfermeiro são: Identificação 

precoce dos sintomas iniciais de sepse, manipular e implementar a monitorização 

hemodinâmica do paciente, avaliação continua da resposta do paciente ao tratamento. 

Prevenir complicações adjacentes, orientar toda a equipe. 

Foram utilizados como critério de inclusão: trabalhos publicados no período de 

2006 a 2016, que abordassem assuntos pertinentes ao tema, sendo selecionados 

artigos com publicação em língua portuguesa. 

As fontes de dados utilizadas foram eletrônicas utilizando as seguintes bases 

de dados: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS); que engloba a Scientific Electronic 

Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online 

(MEDLINE) e Biblioteca Cochrane, sendo utilizados as palavras-chave: sepse, choque 

séptico, enfermeiro. 

Em seguida foram selecionadas 77 publicações, após leitura do resumo 62 

foram incluídas pela relevância dos dados com o estudo proposto. Posteriormente, 

realizou-se leitura minuciosa dos textos a qual foram destacados tópicos de 

abordagem agrupando e desta forma agrupou-se nas seguintes categorias: Conceito, 

fisiopatologia, tratamento, assistência de enfermagem na emergência e urgência. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Definições Sepse 

 

A sepse é uma infecção grave associada à reação inflamatória sistêmica 

descontrolada. É uma resposta sistêmica à agressão, envolvendo mediadores 

inflamatórios, alterações nos sistemas de coagulação, anticoagulação e fibrinólise. 

Esses mecanismos levam a hipoperfusão tissular, à morte celular e a síndrome de 

disfunção orgânica múltipla levando a óbito (DAVID, 2007).  

 

Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) 

 

São manifestações clínicas relacionadas a lesões orgânicas. É caracterizada 

pela presença de no mínimo dois dos seguintes critérios: temperatura corporal acima 

de 38ºC ou abaixo de 36ºC, frequência cardíaca acima de 90 batimento por minuto, 

frequência respiratória >20 ipm e contagem de leucócitos do sangue acima de 12.000 

mm3 ou abaixo de 4.000 mm3.A hipotermia e a leucopenia geralmente são mais 

observadas em clientes que vão a óbito. Manifestações como anorexia, astenia, mal-

estar, sonolência, disfunção da consciência e hiperglicemia são características bem 

observadas. A febre pode estar ausente em idosos, porém, as alterações no estado 

mental e a taquipnéia são as complicações mais familiares (DAVID; VIANA, 2009). 

Sepse Grave manifesta-se quando um paciente séptico desenvolve qualquer 

disfunção orgânica induzida, pela própria sepse. As disfunções podem ser 

cardiovasculares, respiratória, renal, hepática, hematológica e sistema nervoso 

central (SILVA, 2006). 

Choque séptico o paciente desenvolve hipotensão arterial, causado por toxinas 

produzidas por certas bactérias e por citocinas, onde os vasos sanguíneos dilatam, 

produzindo queda da pressão arterial apesar do aumento da frequência cardíaca e do 

volume de sangue bombeado, esses vasos sanguíneos também podem tornar-se 

mais permeáveis, causando edema (SILVA, 2008). 

A Síndrome de disfunção orgânica múltipla (SDOM) é caracterizada pela a 

alteração da atividade orgânica. A união de hipoxemia tecidual, resposta inflamatória 

sistêmica e agressão tecidual provenientes de isquemia, necrose, manifestações de 
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radicais livres e proteases, este conjunto de fatores contribui, para falência orgânica 

(DAVID, 2007). 

 

Fisiopatologia 

 

Sepse é infecção grave, relacionada à inflamação sistêmica e danificações 

orgânicas. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica (SIRS), ocasionada por uma 

disfunção não infecciosa (como, pancreatite aguda, ou grande queimado). Se a sepse 

estiver relacionada com sinais de hipotensão e disfunção orgânica, é classificada 

como sepse grave. Quando o paciente apresenta hipotensão generalizada, resposta 

insatisfatória a reposição volêmica acompanhada de níveis plasmáticos de ácido 

láticos aumentados e hipoperfusão tecidual estão diante de um quadro de choque 

séptico (SILVA; VELASCO, 2007). 

A sepse é classificada como resposta inflamatória sistêmica exacerbada, com 

alterações em cascata de coagulação, anticoagulação e fibrinólise. Estas 

manifestações acabam promovendo a hipoperfusão tecidual, necrose e falência 

múltipla de órgãos (DAVID, 2007) 

 

Tratamento da sepse  

 

É feito através da anamnese e do exame físico detalhados, 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). 

Silva (2008) esclarece que o tratamento deve-se ter: Monitorização dos sinais 

vitais como o pulso, as frequências cardíaca e respiratória, temperatura, PA média, 

PVC, débito urinário, saturação de oxigênio, vômitos e perda fecal, convulsões. 

Antibioticoterapia, iniciada antes do resultado dos exames, por via Parenteral, 

de amplo espectro, após suspeita de sepse. O tratamento com antibiótico dura em 

média 14 dias e o controle é feito através de culturas de sangue, urina, fezes, líquor. 

Manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico através de hidratação adequada com 

monitorização pela PVC, PA média, realizando balanço hídrico e calórico adequados 

com controle de perdas, de déficit e de dados laboratoriais; 
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Manutenção da permeabilidade das vias aéreas através da aspiração de 

secreções traqueais se necessário, uso de máscaras ou cateteres e até ventilação 

mecânica, se indicada e atuação precoce nas insuficiências cardíaca, renal e 

hepática, se presente. 

Recomenda-se noradrenalina ou dopamina como primeira escolha para corrigir 

a hipotensão no choque séptico, administrado através de cateter venoso central 

(SILVA, 2006). 

 

Corticosteróides  

 

O estudo CORTICUS, demonstrou que a hidrocortisona não ampliou a 

sobrevida e não aumentou a reversão do choque em paciente sépticos, ainda que 

tenha permitido uma reversão mais rápida deste último nos enfermos que 

responderam a este fármaco (SPRUNG CL et al., 2008) 

 

Manifestação clínica 

 

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. A leucocitose é 

outro tipo de marcador inespecífico frequentemente presente em outros tipos de 

choque, assim como a taquipnéia. Porém, o padrão hemodinâmico e hiperdinâmico 

manifestado por um débito cardíaco elevado e uma resistência vascular sistêmica 

reduzida, é de suma importância a atenção no diagnóstico de sepse e choque séptico. 

Dentre estas podemos citar: as alterações do sistema nervoso central, cardiovascular, 

hemodinâmicas, disfunções metabólicas, cascata de coagulação, colapso circulatório, 

disfunção orgânica, lesão pulmonar aguda, insuficiência renal, sistema 

gastrointestinal, disfunção hepática, disfunção imune e manifestações cutâneas 

(SILVA; VELASCO, 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 
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em acidose láctica, piora da perfusão tecidual, levando a cianose de extremidades e 

disfunção orgânica (SIQUEIRA et al., 2009).  

 

Os cuidados de enfermagem 

 

Os cuidados de enfermagem para paciente séptico devem ser realizados pelo 

enfermeiro de acordo com as necessidades levantadas a partir da história clínica, do 

exame físico e do tratamento da equipe multidisciplinar.  

Os cuidados de enfermagem essenciais ao cliente com sepse são:  

 Coleta de culturas;  

 Cultura de urina, de secreção traqueal e de sangue. Para coleta de sangue 

coletar sempre dois ou mais pares de forma asséptica e de duas punções 

diferentes.   

 Monitorar pressão arterial ou PAM > 65 mmHg; gasometria arterial e oximetria 

de pulso; frequência cardíaca;  

 Auscultar e avaliar sons pulmonares e cardíacos; 

 Instalar e verificar pressão Venosa Central (PVC) entre 6 a 8 mmHg;  

 Avaliar umidade, cor turgor, temperatura da pele, edema; aspecto de mucosas 

e unhas;  

 Realizar controle de sinais vitais, controle glicêmico sinais de hiperglicemia ou 

hipoglicemia, e exame físico;  

 Administrar antibioticoterapia em até 1 hora após o diagnóstico de sepse 

mediante prescrição médica;  

 Monitorar e avaliar as alterações de nível de consciência e de dor;  

 Realizar balanço hídrico e controle de débito urinário, sendo o ideal 1ml/Kg em 

1 hora; 

 Avaliar a característica da urina;  

 Manter cuidados com a ventilação mecânica, monitorar parâmetros de 

oxigenação e frequência respiratória;  

 Realizar cuidados com a higiene oral e brônquica;  

 Prevenção de infecções com a realização de: higienização das mãos, aplicar 

medidas de precaução no controle de infecções, cuidados com cateteres 

invasivos, identificação dos clientes de risco (PADILHA et al., 2010). 
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Campanha Sobrevivendo à Sepse 

 

Segundo Viana (2009) a Campanha Sobrevivendo à Sepse (Surviving Sepsis 

Campaing) surgiu em outubro de 2002, durante o Congresso Europeu de Medicina 

Intensiva, que documentava aos profissionais da área de saúde uma batalha contra a 

sepse. Este projeto foi concebido por três grandes organizações: The European 

Sociey of Intensive Care, The Socity of Critical Care Medicine e The International 

Sepsis Fórum. Atualmente, mais de dez organizações dão suporte à campanha.  

Segundo Silva (2006), o comitê da Campanha recorreu ao Institute for 

Healthcare Improvement para discutir o processo de implementação. Onde surgiu com 

parceria a criação de pacotes de tratamento para pacientes com sepse. No qual, 

pacote se refere a um conjunto de intervenções. Foram criados dois pacotes: a de 

reanimação (nas primeiras 6 horas) e de manuseio (nas primeiras 24 horas). 

Segundo Viana (2009) a mensuração do lactato sérico é essencial para 

identificar hipoperfusão tecidual em pacientes que ainda não estão hipotensos, porem 

risco de desenvolver choque séptico.  

 

Intervenções Terapêuticas  

 

Pacote de 3 horas 

 Coleta de lactato sérico;  

 Coleta da hemocultura antes do início da antibióticoterapia; 

 Início do antibiótico na primeira hora após o diagnóstico; 

 Reposição volêmica agressiva precoce nos pacientes com hipotensão ou 

lactato 2vezes o valor normal.  

 
Pacote de 6 horas 

 Uso de vasopressores para manter pressão arterial média acima de 65 mmHg;   

 Otimização da pressão venosa central (PVC);  

 Otimização da saturação venosa de oxigênio (SvO2) (ILAS, 2014; 

DELLINGER, 2012) 

 
Terapia Nutricional na Sepse 

 

 Instabilidade hemodinâmica (drogas vasoativas e acidose metabólica);  
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 Terapia Nutricional suspensa; 

 Priorizar terapia nutricional precoce;  

 Avaliação nutricional, nas primeiras 24 a48 horas à admissão Via: Oral (avaliar 

estado de consciência), SNE (preferencial se VO impossibilitada) ou Parenteral 

(se TGI inviabilizado);  

 Seleção da fórmula e manutenção do estado nutricional e parâmetros 

antropométricos do paciente (ZASPEN, 2006). 

 

CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro é o profissional com grande responsabilidade na identificação das 

manifestações clínicas da sepse. Sendo a sepse uma síndrome relevante atualmente 

e de alto impacto nos índices de mortalidade mundial, compete ao enfermeiro dar um 

suporte adequado a esse paciente e ser um mediador das intervenções. 

O diagnóstico precoce da sepse continua sendo uma tarefa das mais difíceis, 

pois as primeiras manifestações clínicas podem passar despercebidas, ou podem ser 

confundidas com outros processos não infecciosos. 

O sucesso do tratamento da sepse é o diagnóstico precoce e os profissionais 

de enfermagem têm papel importante na prevenção e controle da sepse. 

 

Palavras-Chave: Sepse; Emergência; Enfermagem. 
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA EXISTÊNCIA DO ERRO NA 
PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS FEITA PELO MÉDICO 

 
Gilmar Cruz Nascimento; Roberto Sonego. 

 
E-mail: gilmar.c.n@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O enfermeiro é o profissional que mais interage em todos os estágios do 

paciente no ambiente hospitalar, responsável pelos cuidados prestados desde sua 

entrada até a sua alta hospitalar. Portanto, uma atuação específica do Enfermeiro é 

assegurar que a prescrição de medicamentos feitas pelo médico, sejam realizadas 

com segurança (PREST; PAZÓ, 2014). 

O enfermeiro deve ter consciência na prestação do serviço, necessita ter 

conhecimento técnico, científico, habilidade junto ao corporativismo médico, referente 

aos aspectos éticos legais, sendo responsável por toda sua equipe, assim como as 

implicações que possam ocorrer devido erros na administração de um medicamento 

ao paciente (MANGILLI et al., 2017). 

Com os avanços na área da medicina, um problema continua intimidando a 

equipe de enfermagem. Constantemente, as ocorrências de erros de medicação são 

relacionadas com a qualidade do serviço e segurança do paciente (GOMES, 2017). 

Portanto, a gestão do Enfermeiro amplia-se visto que na condição de gestores, 

têm papel fundamental na segurança dos pacientes, obrigação da pela promoção de 

uma cultura de segurança nas equipes, evidenciando os erros e com eles, 

desenvolver a aprendizagem em comissões de segurança (CORREIA; MARTINS; 

FORTE, 2017). 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo dessa pesquisa é transcorrer, através da literatura, sobre o impacto 

dos erros médicos que desencadearam um equívoco na prescrição medicamentosa, 

tendo como desfecho a atuação do Enfermeiro na correção. 
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MÉTODOS 

 

Trata-se de pesquisa realizada através de revisão bibliográfica em artigos 

científicos, de onde houve a compreensão sobre atuação do Enfermeiro na existência 

do erro na prescrição de medicamentos feitas pelo médico no setor hospitalar que 

envolve o Enfermeiro para a correção. Tendo em base a interpretação desses artigos 

através dos resumos, teses e dissertações produzidas com o ano de 2012 á 2017 

compreendendo 5 anos de idade, na língua, portuguesa.  

O material utilizado foi selecionado durante o mês de Novembro de 2017 

extraídos de Bases de dados on-line como Scientific Eletrônic Library Online (SciELO) 

e Literatura Latino-Americano, e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), sendo 

utilizado os seguintes descritores: erros médicos, enfermeiro na correção de 

prescrições medicamentosas, atuação do Enfermeiro com a segurança do paciente. 

Na intenção de reduzir vieses na busca de material, os descritores foram 

usados para complemento também na Biblioteca Virtual em Saúde Descritores em 

Ciências da Saúde (DeCS). 

 

RESULTADOS 

 

O Enfermeiro na responsabilidade Ética e Moral como Gerente de Enfermagem 

 

O enfermeiro exerce a prática de cuidados de saúde, é considerada uma 

atividade moral, visto que o modo como os profissionais da área da saúde se 

desempenha seu papel tem implicações morais. A profissão de enfermagem pode 

ocorrer ações, omissões, até mesmo como o modo que nos relacionamos, agimos, 

expressa nossas prioridades, crenças, valores; portanto, afirmar que, na prática da 

enfermagem e da saúde, nada está desprovido de qualquer significado ou 

representação com apresentações de valores (LUNARDI et al., 2016, p. 2). 

Os dilemas éticos que envolve as situações de erros de medicação, leva em 

conta todas as gravidades, tipo de erro e medicamentos envolvidos, onde ocorre o 

destaque dos prontuários com os erros de comunicação entre os profissionais, a 

revelação do erro para o paciente ou familiares, causando danos ou não para a 

instituição (MANGILLI et al., 2017, p. 63). 
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Por outro lado, é mantido relações éticas entre profissionais de saúde e seus 

pacientes, familiares e comunidade e ainda interpares, sendo visto como um forte pilar 

para garantir a eficácia do cuidado humanizado da adesão e do sucesso dos 

tratamentos, também buscar reduzir impacto nas situações de qualquer erro, 

principalmente médicos e outros profissionais (PIMENTEL, 2013). 

A palavra gerência do cuidado de enfermagem envolve a articulação entre as 

esferas gerencial e assistencial, onde compõe o trabalho do enfermeiro nos mais 

diversos setores de atuação. O trabalho do enfermeiro tem sido utilizado para 

evidenciar as atividades exercidas para os cuidados prestado para os pacientes 

visando à realização de melhores práticas de cuidado nos serviços de saúde, a 

enfermagem é conhecida por meio do planejamento das ações de cuidado, da 

previsão e provisão de recursos necessários para assistência (SANTOS et al., 2013, 

p. 258). 

Assim, para os mesmos autores supramencionados a prática do enfermeiro 

envolve o gerenciamento do cuidado que envolve muitas mudanças organizacionais, 

onde busca a fim de cumprir todas as metas estipuladas para garantir o cuidado 

humanizado para o paciente. É consistente em processo amplo, que envolve ações 

de cuidado com ações administrativas, quer sejam burocráticas ou não, com ações 

educativas e pesquisa cientificas, todas convergindo para o benefício do paciente. 

 

Atuação do Enfermeiro diante da correção do Erro Médico 

 

Atualmente o insucesso do médico nos dias atuais é alvo da indústria do erro 

médico, pois, muitas vezes ocorrem a denúncia e julgamentos pela opinião pública 

que antecipa várias condenações sobre o mérito da questão, pode-se dizer que 

graças, algumas vezes, o espetáculo midiático, em que a imprensa, os pacientes e 

Ministério Público tornam-se algozes (PIMENTEL, 2013). É considerado que existem 

uma lista de fármacos potencialmente nefrotóxicos onde é extensa. Pois, uma grande 

parte destes fármacos é de suma importância e segura para resolução das patologias 

dos pacientes. Atenção voltada do enfermeiro e da equipe podem construir segurança 

para o paciente, visto que alguns fármacos são considerados, todavia, nefrotóxicos e 

com os seus efeitos que interagem no rim, visto que são mais previsíveis (RUSSO, 

2013, p. 20). 
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Oliveira e Soares (2016, p. 652) mencionam em sua pesquisa que assistência 

de enfermagem prestada na correção deve ser uma ação de saúde que mais exigem 

esforços por parte do profissional (enfermeiro), que é evidenciada pela integralidade 

na prestação dos cuidados de enfermagem na correção de qualquer erro, onde exigi 

aspectos de individualidade para esse paciente, com atenção holística e 

reconhecimento dos direitos do paciente, apoio sintomatológico e psicológico, além 

de assistência às necessidades humanas básicas. 

Ao passo que, a incidência de erros em medicação pode gerar prolongamento 

da internação do paciente com o aumento dos custos de hospitalização, havendo 

necessidade de tratamentos adicionais, exames e procedimentos extras cirurgia, 

assim como dor, sofrimento, sequelas e a morte. Logo, poderá afetar não apenas o 

paciente com os procedimentos, mas também a organização hospitalar, denegrindo o 

nome da instituição, causando desconfiança e o aumento de custos sem ter a 

necessidade, onde envolverá os profissionais da saúde, que sofrem consequências 

administrativas (demissões) e psicológicas (culpa) (PICHLER et al., 2014). 

Assim, dependendo da quantidade que foi prescrita o fármaco ocorrerá 

absorção do no sistema, sugestivo de insuficiência renal ou hepática devido a 

nefrotoxicidade, que o paciente sofreu pelo o equívoco do médico, causando danos 

irreversíveis para o paciente (VILÃO, 2012, p. 8). 

Com a tecnologia e suas importantes conquistas e avanços no século XXI, 

favorecem, às vezes, as consultas atendidas em diversos setores ser tornando mais 

curtas e afastando o médico da cabeceira do seu paciente. Conclui-se que as mãos 

profissionais que antes examinavam e percutiam foram substituídas pela fria 

cibernética. Por todos esses aspectos analisados as superespecializações que 

impedem que o paciente seja visto de uma forma completa na unidade hospitalar 

dificulta qualquer vínculo entre os pacientes e estes médicos. Entretanto, o exame de 

imagem (a tomografia) toma espaço no lugar da anamnese, a ultrassonografia em vez 

da palpação e percussão, o eletrocardiograma no lugar da ausculta. Os exames 

complementares passaram a ser os principais elementos da assistência médica para 

a tomada decisão e a dimensão científico-tecnológica, o valor ético de maior destaque 

(PIMENTEL, 2013).  
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DISCUSSÃO 

 

Prest e Pazó (2014) transcrevem que a “Constituição Federal de 1988 dispôs, 

em seu artigo 5º, XXXII, como um dos objetivos do Estado, a defesa do consumidor, 

que se dará na forma da lei”. Com esse intuito foi promulgado, em 1990, o Código de 

Defesa do Consumidor – CDC, pois na matéria de responsabilidade civil, engendrou 

um novo sistema que pudesse prevenir o paciente de qualquer dano de forma mais 

que suficiente.  

A segurança do paciente, atualmente buscam esforços para evitar qualquer tipo 

de erros (medicação, procedimentos em geral), pois têm aumentado nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento. Portanto, são necessários aumentar mais 

recursos para a formação de profissionais capazes de intervir, na investigação e 

implementação das práticas de prevenção de erros, pois precisam melhorar a 

qualidade dos cuidados; o enfermeiro precisa tratar este assunto como prioridade no 

seu cotidiano, pois promover a cultura de segurança é um elemento-chave para 

estimular a comunicação de erros nas organizações de saúde (DUARTE et al., 2015, 

p. 1076). 

Constantemente ocorrem mudanças na indústria farmacêutica, o que influencia 

o padrão de prescrição e automedicação dos pacientes. Em muitas vezes, não são 

conhecidos os efeitos adversos desses medicamentos (KASSADA et al., 2015). 

A respeito disso, Matsuda et al. (2015) evidenciou em sua pesquisa que as 

equipes de enfermagem, que utilizaram o sistema informatizado no posto de 

enfermagem obtiveram ótimos resultados em relação aos erros de prescrições 

médicas através do sistema.  

Por outro lado, Dias et al. (2014) confirmam em seu estudo, que os pacientes 

em todo o mundo estão sujeitos a qualquer tipo de erros na assistência na saúde 

realizado pela a equipe médica, que a OMS estimou que um em cada 10 pacientes 

que são atendidos no serviço hospitalar possam ser vítimas de erros e eventos 

durante a prestação de assistência à saúde, que se faz necessário que o corra no 

mundo medidas de prevenção a fim de reverter esse problema. 

Assim, a equipe de saúde e as organizações precisam ser sempre motivadas 

e ser notificados dos erros que aconteceram, onde precisam estipular metas e avaliar 

e prevenir o exposto ao ato, podendo dividir suas vivências com todas as situações 

com os colegas, com a realização de estratégias que possam oferecer mais 
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segurança adequada, proteções legais e direcionem ao conhecimento sobre erros de 

medicação e suas soluções aos profissionais (NASCIMENTO; FREITAS; OLIVEIRA, 

2016, p. 250). 

Marinho et al. (2015, p. 1364) identifica que já foi referido que o erro em saúde 

é o símbolo de outras consequências que se encontram para além da dimensão 

económica, onde ocorre o impacto social do erro manifestado pela diminuição da 

confiança da sociedade e do paciente pelo profissional de saúde, na retardação de 

confiança da sociedade nos sistemas, é considerada sem dúvida uma consequência 

preocupante. 

A enfermagem deve buscar estratégias sólidas para prestar assistência de 

forma segura, sendo conhecido como membro proativo e participante direto e 

responsável pela garantia da segurança do paciente, sendo necessário levar algumas 

estratégias como a comunicação entre a equipe, a valorização do profissional através 

da educação continuada (NASCIMENTO; FREITAS; OLIVEIRA, 2015). 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo identificou em todas referências consultadas, erros de 

prescrições de medicamentos, representando uma realidade comum, enfrentada no 

trabalho dos profissionais de enfermagem, gerando sérias consequências para 

pacientes e instituição, com repercussões negativas e prejuízo financeiro.  

Muitos erros são evitados, pois a equipe de enfermagem os corrige antes da 

administração dos medicamentos, evitando complicações no estado do paciente.  

Tais erros podem ter várias causas, pensando que o médico é um ser humano e 

passível de equívocos.   

Conclui-se enfim que o enfermeiro é o profissional mais capacitado para a 

mediação de conflitos decorrentes de erros na prescrição de medicamentos. 

 

Palavras-Chave: Erros Médicos; Prescrições Medicamentosas; Segurança do 
Paciente; Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo comprometimento do 

metabolismo da glicose, onde esta, será encontrada em grande quantidade no sangue 

do paciente. Existem vários tipos de Diabetes, epidemiológicamente, os Tipos 1 e 2 

são os mais importantes. O Diabetes Tipo 1 caracteriza-se pela falência do pâncreas 

na produção de insulina o que resulta no aumento da concentração de glicose na 

corrente sanguínea (BRASIL, 2013). 

O Diabetes tipo 2, atinge a maioria dos pacientes. Caracteriza-se pela 

diminuição da produção da insulina ou esta não atua na metabolização da glicose, o 

que resulta no aumento da glicose na corrente sanguínea, hiperglicemia (COMPEÁN, 

2010; BRASIL, 2013). 

O controle glicêmico inadequado, pode resultar no aparecimento de graves 

complicações, crônicas ou agudas como: retinopatia, lesões em vasos, pé diabético, 

amputações, cetoacidose diabética, estado hiperglicêmico hiperosmolar (BRASIL, 

2007; NETA; SILVA; SILVA, 2015).  

Visto a prevalência mundial do Diabetes, Delgado (2016) relata que no ano de 

2015, o IDF (International Diabetes Federation) relatou que, a população mundial com 

diabetes era 415 milhões de pessoas e atingirá 642 milhões em 2042, resultando 

importante impacto socioeconômico, fazendo-se necessário intervenções das equipes 

de saúde para o acompanhamento ao paciente na perspectiva do autocuidado (NETA; 

SILVA; SILVA, 2015). 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar Cetoacidose diabética e Estado hiperglicêmico hiperosmolar como 

as principais complicações do Diabetes Mellitus tipos 1 e 2 descompensado por 

autocuidado inadequado. 
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MÉTODOS 

 

Durante a Pós-graduação em UTI e Emergência, surgiu inquietação sobre 

complicações do Diabetes Mellitus Tipo I e II, decorrentes do autocuidado inadequado, 

o que leva ao aumento da glicemia, resultando complicações. Foi realizada, entre 

maio e outubro de 2017, pesquisa de artigos na língua portuguesa, espanhola e 

inglesa, com conteúdo descritivos e quantiqualitativas, datados de 2008 a 2017 

apontando entre as principais complicações do Diabete Mellitus, Cetoacidose 

diabética (CAD) e Estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH). 

Para a realização da pesquisa, foi consultado o banco de dados virtual no site 

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), utilizando-se como descritores: Cetoacidose 

diabética, Estado hiperglicêmico hiperosmolar e Hiperglicemia. Foram encontrados, 6 

artigos nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa, porém, apenas três 

contemplavam o assunto e dentro da idade pré-determinada de 9 anos.  

Frente ao baixo número de referenciais, foi realizada nova pesquisa como os 

descritores: “tratamento emergencial da cetoacidose diabética” e “tratamento 

emergencial do coma Hiperosmolar”, o que rendeu 66 trabalhos dos quais, com o filtro, 

“idade entre 2008 a 2017; línguas: portuguesa, espanhola e inglesa”, restaram 16 

trabalhos sendo utilizados 5. Outros instrumentos foram adquiridos mediante busca 

em outros bancos de dados on-line. Nesta pesquisa, foi utilizado como descritor: 

“prevalência da diabetes no mundo”. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Autocuidado 

 

Além do constante crescimento dos novos diagnósticos, outro fator vem 

chamando a atenção em relação ao paciente diabético, é a baixa adesão aos cuidados 

com o diabetes (NETA; SILVA; SILVA, 2015). Este é um dos principais fatores para o 

surgimento de complicações crônicas ou agudas. O autocuidado é definido pelo ato 

de se auto promover condições de saúde, seja este ato uma simples dieta que 

auxiliará em uma determinada terapêutica ou, ainda como exemplo, a realização diária 

de controle glicêmico em Diabéticos. Neta; Silva e Silva (2014) ressaltam a definição 

de autocuidado conforme a enfermeira Dorothea Orean, criadora da teoria de 
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autocuidado, define como: O autocuidado é definido como a prática de atividades para 

a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar, realizadas pelo indivíduo em seu 

próprio benefício. 

A SBD 2015-2016 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2016) ressalta 

que o Brasil dispõe de um importante programa de acompanhamento aos pacientes 

diabéticos tanto do tipo I quanto do tipo II. Tendo em vista o maior potencial de risco 

do diabético tipo I, insulinodependente, o Ministério da Saúde, através das Secretarias 

Municipais de Saúde, fomenta um programa exclusivo para acompanhamento destes 

pacientes onde são fornecidos insumos como: seringas, fitas para teste de glicemia 

capilar, caixas para descarte. 

Tal programa ainda é contemplado por palestras com equipe multidisciplinar 

abordando educação em saúde, viabilizando meios educativos para que o paciente e 

seus familiares possam realizar o autocuidado ou, em condições de cuidador, exercer 

o cuidado apropriado ao paciente insulino dependente no entanto, a falta de adesão, 

principalmente por parte dos pacientes, é um fator negativo e que retrata a questão 

da negligência com o autocuidado (MILECH, 2015-2016). 

 

Complicações Do Diabetes Mellitus 

 

A Diabetes Mellitus, quando descompensada, pode trazer uma série de 

complicações fisiológicas, metabólica, físicas e sociais. Neta; Silva e Silva (2014), em 

pesquisa, identificaram que diversos estudos discutem a baixa adesão às atividades 

de autocuidado com o diabetes, descrevendo possíveis fatores responsáveis pela 

ascensão dessa problemática (MILECH, 2015-2016). Fatores de ordem pessoal, 

socioeconômica e cultural, além de aspectos relativos à doença, ao tratamento, ao 

sistema de saúde e à equipe multiprofissional podem influenciar o autogerenciamento 

dos cuidados. Dhatariya e Vellanki (2017) assim como Cardoso et al. (2017), 

descrevem que a cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são 

as principais complicações, frente a elevação da glicemia, que levam os pacientes a 

serem internados nos hospitais norte-americanos.  

Para Pires e Neto (2010), sendo a cetoacidose diabética e o estado 

hiperglicêmico hiperosmolar, as principais emergências médicas decorrentes da 

elevação da glicemia, o atendimento emergencial efetivo é fundamental para a 

recuperação do paciente.   
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Fernández et al. (2013), apresentam importante achado em relação as 

complicações decorrentes da elevação da glicemia, onde em uma pesquisa realizada 

no Hospital Nacional Cayetano Heredia de Lima, Peru, entre os anos de 2010 a 2012, 

dos 98 pacientes que ingressaram em caráter de emergência com complicações 

relacionadas a elevação da glicemia, 74,5% correspondiam a cetoacidose diabética e 

9,2% em estado hiperglicêmico hiperosmolar e 16,3%, em estado misto.  

 

Valores normais de glicemia: 

 

 Glicemia normal: jejum= <100; 2 horas após 75g de glicose= <140 

 Tolerância a glicose diminuída: jejum= >100 < 126; 2 horas após 75g de glicose 

>=140 <200 

 Diabetes Mellitus: jejum>= 126; 2 horas após 75g de glicose= >=200; casual= 

>= 200 com sintomas clássicos. 

Fonte: SBD, (2016) - Métodos e critérios para diagnóstico 

 

Em relação a hemoglobina Glicada, a OMS, recomenda que a HbA1c de 6,5% 

seja compatível com o diagnóstico do DM, contudo considera indivíduos com níveis 

entre 6 e 6,4% com alto risco de evoluir para DM (SBD, 2016). 

 

Cetoacidose Diabética 

 

Cetoacidose diabética (CAD), é uma importante complicação causada pela 

elevação da glicemia em pacientes portadores de diabetes tipo I e II, mais frequentes 

em diabéticos tipo I o que caracteriza maior incidência em pacientes na fase da 

infância, adolescência e adultos jovens.  

Dado a importância desta complicação, Kitabichi et al. (2008) relata em um 

trabalho que há mais de trinta anos, vêm realizando pesquisas afim de identificar a 

melhor manejo clínico emergencial para CAD. 

Cardoso et al. (2017) ressalta que no tratamento emergencial, a terapia deve 

basear-se no controle do beta hidroxibutirato e não necessariamente da glicemia. 

A fisiopatologia básica da CAD é o resultado da acumulação de beta 

hidroxibutirato e acetoacetato (KITABICHI et al., 2008). 
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No Reino Unido, a confirmação do diagnóstico de CAD é realizada não somente 

com as altas taxas de Glicemia, mas também, com a leitura dos gases arteriais onde 

a concentração do PH arterial estará menor que 7,3. A leitura do b-hidroxibutirato é 

realizada a beira leito, assim como a leitura do Glicemia capilar (DHATARIYA; 

VELLANKI, 2017). 

Para Nyenwe e Kitabichi (2011), a CAD é caracterizada por ação efetiva da 

redução de insulina circulante devido a diminuição da secreção de insulina e / ou 

resistência à insulina, elevação de hormônios como o glucagon, hormônio do 

crescimento, cortisol e catecolaminas, que dão origem a hiperglicemia devido a 

“queima” dos depósitos de glicogênio e gordura com consequente elevação na 

concentração de ácidos graxos livres.  

O aumento do fornecimento de ácidos graxos pelo fígado, juntamente com 

diminuição taxa de insulina, resulta em oxidação de ácidos graxos de forma 

exacerbada que darão origem a produção de corpos de cetônicos (b-hidroxibutirato e 

acetoacetato) com quilometria e acidose metabólica resultantes, agravando ainda 

mais o estado do paciente.  

Neto e Pires (2010), definem que os principais critérios diagnósticos utilizados 

para a CAD são: glicemia - 250 mg/dL, pH arterial - 7,3, bicarbonato sérico - 15 mEq/L 

e graus variáveis de cetonemia e cetonúria. Ressaltam ainda que em alguns casos, a 

Glicemia pode apresentar-se normal sendo necessário critério na avaliação dos 

sintomas apresentados pelo paciente como: poliúria, polidipsia, perda de peso, 

náuseas, vômitos, sonolência, torpor e finalizando com o coma. 

 

Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar 

 

O estado hiperglicêmico hiperosmolar (EHH), é uma emergência clínica 

resultante de altíssimos níveis de glicemia no sangue. Ocorre na maioria das vezes, 

em pacientes adultos ou idosos jovens que não conseguem controlar efetivamente a 

Glicemia, negligenciando o autocuidado. Esta complicação clínica é o principal fator 

que leva o paciente diabético ao coma, fato este que a nomeia também como “coma 

hiperosmolar”. Dhatariya e Vellanki (2017) descrevem que o EHH, ao contrário da 

cetoacidose diabética, em relação aos critérios para o diagnóstico, não apresenta 

cetonas ou beta-hidroxibutirato. 
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Pires e Neto (2010), discorrem sobre a fisiopatologia do estado EHH afirmando 

que neste evento, ocorre o aumento da produção hepática e renal de glicose e 

redução de sua captação nos tecidos periféricos sensíveis à insulina, resultando 

assim, em hiperglicemia e consequente hiperosmolalidade no espaço extracelular.  

Tal complicação, pode ter tido como origem a negligência com o autocuidado, 

tendo em vista a utilização inadequada dos medicamentos para controle ou ainda, o 

uso abusivo de alimentos que metabolizados, transforma-se em glicose, o que com a 

inadimplência da insulina, aumentará acentuadamente os valores séricos no sangue 

(NYENWE; KITABICHI, 2011). 

No estado EHH, a secreção endógena de insulina é maior do que ocorre na 

cetoacidose diabética, o que favorece a ação efetiva de insulina suficientemente para 

extinguir lipólise excessiva e subsequente cetogénese, no entanto, é inadequada para 

facilitar a utilização de glicose por outros tecidos sensíveis à insulina como músculo e 

fígado (NYENWE; KITABICHI, 2011). 

Embora para Fernandez (2013), o aumento da cetose seja raro no estado EHH, 

ocorre hiperglicemia grave, dando origem a diurese osmótica severa e desidratação, 

o que resultará em hipovolemia, taxa de filtração glomerular deprimida, e redução da 

excreção de glicose na urina (NYENWE; KITABICHI, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente estudo vem confirmar e identificar cetoacidose diabética e estado 

hiperglicêmico hiperosmolar, como as principais complicações do Diabetes Mellitus 

tipo 1 e 2 respectivamente, decorrentes do aumento da glicemia, com importante 

relação à negligência do autocuidado. Autores das línguas Portuguesa, Espanhola e 

Inglesa, em trabalhos utilizados como referencial bibliográfico para a construção 

deste, confirmaram tais eventos como os mais insidiosos e de maior complexidade no 

tocante ao atendimento emergencial. 

 

Palavras-Chave: Diabetes; Autocuidado; Cetoacidose; Hiperglicemia. 
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CONTENÇÃO MECÂNICA DO PACIENTE COM TRANSTORNO 
MENTAL NA EMERGÊNCIA 

 
Agda Mayra Silva Martins; Haviley O. Martins. 

 
E-mail: agdamayra@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

Crise psíquica está incluída no quadro das urgências e emergências, na qual a 

pessoa precisa de assistência especializada imediatamente (ALMEIDA et al., 2015). 

Para o Conselho Regional de Medicina n 1598/2000, dependendo do quadro geral do 

paciente, este pode ser submetido a contenção física, devendo ser acompanhado por 

um funcionário da equipe de enfermagem durante o tempo da contenção. 

A restrição de pacientes refere-se a qualquer dispositivo ou ação, que restringe 

a liberdade de movimentos; é utilizada para proteger o paciente, outras pessoas e o 

ambiente. Os dispositivos usados para a restrição mecânica podem ser as pulseiras, 

luvas, coletes e faixas (SALLES; PEDREIRA, 2009).  

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, na resolução 427 de 2012, é 

atribuição do enfermeiro a prevenção e controle de danos que possam ser causados 

ao paciente durante a assistência. Toda ação deve ser devidamente registrada no 

prontuário do paciente constando a duração, os motivos que levaram o procedimento, 

os eventos adversos e o período de monitoramento clínico. 

A iniciativa de iniciar o estudo surgiu durante rotina de trabalho da autora, em 

um hospital de referencia psiquiátrica. Surgiu então a curiosidade de saber quando é 

utilizada a contenção, identificando o tempo e quais materiais utilizados nesse 

procedimento. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar os principais elementos da assistência de enfermagem utilizados na 

contenção mecânica de pacientes com transtorno mental atendidos em serviços de 

emergência. 

 

 

 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 631 

MÉTODOS 

 

Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão, do tipo integrativa, desenvolvida com a 

finalidade de analisar os fenômenos do tema proposto.  

 

Coleta de dados 

 

 A seleção dos artigos para essa pesquisa foi realizada em bases eletrônicas 

de dados, disponíveis de forma gratuita, como a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e 

também em sites especializados como os dos conselhos federais, de profissionais da 

saúde. 

Os descritores utilizados na busca foram: contenção física e saúde mental. 

Quanto aos critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados nos últimos 

dez anos (entre janeiro de 2006 a dezembro de 2016), escritos em língua portuguesa 

e que abordaram a assistência da equipe de enfermagem para o paciente com 

transtornos psiquiátricos no contexto dos serviços de emergência. 

 

Análise de dados 

 

Na revisão foram identificados 136 artigos, sendo selecionados 12 artigos para 

leitura completa. Após a leitura detalhada dos textos, apenas seis artigos estavam de 

acordo com o objetivo proposto no estudo e com os critérios de inclusão. Após a leitura 

analítica dos textos, com a finalidade de ordenar as informações contidas nos artigos 

e nas resoluções, os resultados foram analisados para buscar as respostas que 

explicassem o objetivo e a justificativa do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fluxo e busca de artigos na BVS  

 

Foram identificados 136 artigos pelos descritores contenção física and saúde 

mental. Excluídos 05 artigos repetidos; excluídos 119 artigos apresentados em outra 
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língua diferente do português; excluídos 06 artigos por não conter a atuação da equipe 

de enfermagem. Restaram para estudo 06 artigos na revisão integrativa. 

 

Panorama dos artigos selecionados 

 

1 Título: Contenção física em hospital psiquiátrico e a prática da enfermagem. 

Ano 2009. Objetivo: Investigar como ocorre a contenção física para paciente 

em hospital psiquiátrico. 

2 Título: Manejo de paciente agitado ou agressivo. Ano 2010. Objetivo: Revisar 

as medidas preconizadas para o manejo de pacientes agitados ou agressivos. 

3 Título: Inquérito sobre o uso de contenção física em um hospital psiquiátrico de 

grande porte no Rio de Janeiro. Ano 2010. Objetivo: Investigar o uso da 

contenção física em hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro 

4 Título: Cuidado de enfermagem ao paciente com comorbidade clínico-

psiquiátrico em um pronto atendimento hospitalar. Ano 2010. Objetivo: 

Conhecer o cuidado de enfermagem desenvolvido ao paciente com 

comorbidade clínico-psiquiátrico. 

5 Título: Contenção física de pessoas com transtorno mental: percepções da 

equipe de enfermagem. Ano 2011. Objetivo: Identificar as modalidades de 

contenção física conhecidas pelos profissionais de enfermagem da instituição 

em que este foi realizado e apreender suas percepções quanto ao uso deste 

recurso. 

6 Título: Tratamento no modelo hospitalocêntrico: percepções de familiares e 

portadores de transtorno mental. Ano 2015. Objetivo: Descrever a percepção 

de familiares e de portadores de transtorno mental sobre a assistência em 

saúde mental sustentada no modelo hospitalocêntrico. 

 

Após leitura analítica dos textos, com a finalidade de ordenar as informações 

contidas nos artigos, foram escolhidos temas que explicassem o objetivo e a 

justificativa do estudo. 
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Quando é utilizada a Contenção? 

 

Pode-se constatar após leitura dos artigos, que todos os autores foram 

unanimes ao se tratar da contenção mecânica; relatam que, para conter o paciente é 

preciso o mesmo estar agitado ou agressivo. Promovendo com essa atitude proteção 

do próprio paciente, da equipe e do ambiente. 

Pessoas com transtornos mentais são propensas a desenvolverem quadros de 

agressividade e agitação, entretanto a grande maioria não são violentas. Quando os 

pacientes ficam agitados ou agressivos, há necessidade urgente de uma conduta que 

estabilize o seu estado mental e reduza o risco de se machucarem a si próprios, ou 

alguém da equipe hospitalar. Para controlar esses comportamentos violentos é usado 

a contenção mecânica e isolamento em ambiente apropriado (ARAUJO et al., 2010).  

Paes et al. (2011), em uma entrevista com participação de 08 profissionais de 

enfermagem, que trabalham diretamente com pacientes da psiquiatria, evidenciaram 

que os profissionais de saúde usam a contenção física como tratamento de ajuda ao 

paciente, utilizado para segurança de ambos, em contrapartida os pacientes que 

receberam as medidas restritivas relacionaram o procedimento a medidas punitivas e 

antiéticas, devido ao impacto psicológico negativo e traumatizante.  

Na atual realidade da assistência em saúde mental, Borba et al. (2015) escreve 

que não é aceitável que a contenção física se constitua procedimento de rotina nos 

serviços de saúde. Preconiza-se que ela seja usada como último recurso, depois de 

esgotadas as possibilidades de abordagem ao paciente por comunicação terapêutica. 

Quando for usar a contenção física, é importante esclarecer ao paciente no 

momento da realização do procedimento o motivo da conduta, permitir e possibilitar a 

ele externar os sentimentos referentes à situação que está vivenciando, para que seja 

uma técnica terapêutica. Quanto maior for a experiência da equipe, menor a chance 

de ocorrer atos violentos. A adequação do comportamento da equipe de profissionais 

no manejo da situação é um aspecto fundamental para a prevenção de agressão física 

ou danos materiais (MANTOVANI et al., 2010).  

Em uma pesquisa com 08 profissionais de enfermagem, os sujeitos relatam que 

a contenção física é uma terapêutica e que deve ser utilizada em situações de 

agitação psicomotoras, afirmam que na maioria das vezes os resultados são positivos, 

pois diminui a ansiedade, acalma e libera os sentimentos de raiva e em algumas 
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situações o efeito é efetivo e acaba por dispensar o uso de medicamentos (PAES et 

al., 2009). 

 

Quais dispositivos utilizados para a Contenção? 

 

Em relação aos dispositivos para contenção, os artigos não tiveram grandes 

relatos em relação a materiais e técnicas utilizadas, como dá para se perceber em 

Araujo et al. (2010), fala que a contenção envolve técnicas que restringe os 

movimentos do corpo do paciente, os dispositivos usados podem ser algemas, 

amarras de algodão ou couro. O autor afirma que a contenção física só é usada 

quando medidas menos restritivas não fizeram efeito ou não são adequadas.  

Ao longo da história de pacientes com transtornos mentais, a contenção 

mecânica foi muito empregada, ocorrendo em situações em que o paciente apresenta 

comportamento de agitação e agressividade, minimizando assim os riscos para o 

próprio paciente, para o ambiente e para a equipe. Surgiram vários instrumentos 

utilizados para contenção, entre eles encontramos as correntes de ferro, saco de horn, 

camisa de força, lençol de contenção, colete de ferro, enfaixamento. Hoje criaram-se 

melhorias com normativas que dão parâmetros legais sobre o uso de medidas 

restritivas (PAES et al., 2011).   

Atualmente, o enfaixamento no leito com faixas de algodão é uma das técnicas 

de contenção usadas nas instituições psiquiátricas e nos serviços de emergência. 

Essas faixas são confeccionadas com tecido de algodão cru, com aproximadamente 

40cm de largura e 12m de comprimento. São empregados no mínimo quatro faixas, 

uma em cada membro, dependo do quadro de agitação do paciente (PAES et al., 

2011).  

 

Tempo estipulado para a Contenção? 

 

Apenas um artigo tentou fazer uma pesquisa que mostrasse o tempo da 

contenção. É o que se lê em Araujo et al. (2010), em um hospital de grande porte no 

Rio de Janeiro, com uma amostra de 22 pacientes, foi consultado os prontuários, onde 

uma das áreas de interesse estava a ocorrência de contenção física e seu tempo de 

duração. Pouco foi encontrado nos registros dos livros e prontuários de procedimento 
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do hospital. O que se observou foi que a causa, para que o paciente fosse contido foi, 

agitação psicomotora e não havia nenhum registro sobre o tempo. 

A prática da contenção física de pacientes agitados é comum nas emergências 

psiquiátricas, as equipes de enfermagem são bastante seguras em relação ao 

procedimento, entretanto nota-se que o registro das observações é negligenciado e 

pouco se encontra sobre o período de contenção no prontuário do paciente. Há um 

déficit de estudos sobre contenção física, e assim não se tem um parâmetro para 

determinar o tempo adequado para manter o paciente contido, dessa maneira pode 

abrir precedentes a profissionais de saúde mental a manterem os pacientes contidos 

de forma abusiva (PAES et al., 2011). 

 

Quais os principais elementos da Assistência de Enfermagem? 

 

Paes et al. (2009) afirmam que é imprescindível a integração da equipe 

multidisciplinar na discussão e descrição dos critérios necessários para utilizar as 

técnicas de cuidado em saúde mental, incluindo as medidas restritivas que deve ter 

sempre a finalidade terapêutica.  

São muitos os profissionais de enfermagem, que ao realizarem o cuidado ao 

paciente com sintomas psiquiátricos, tendem a apresentar sentimentos de medo de 

agressão e insegurança, que podem dificultar e até impedir o cuidado. Esse é um 

aspecto importante para se observar pois esses sentimentos devem ser controlados 

para que o cuidado possa ser prestado de forma sistemática e com qualidade (PAES 

et al., 2010).  

Em alguns trabalhos, foi encontrado também a comunicação terapêutica que 

contribui para a excelência da prática da enfermagem, podendo estimular sentimentos 

de confiança entre o paciente e a equipe de enfermagem, dessa forma estimula-o a 

falar sobre seus sentimentos, tentando acalmá-lo (PAES et al., 2009). Com a 

utilização de técnicas de abordagem e de comunicação terapêutica, acompanhado de 

uma nova forma de olhar as práticas em saúde mental, o uso dos métodos de restrição 

tende a diminuir, deixando para ser usada em situações extremas, ou até ser 

eliminado (PAES et al., 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

A crise psíquica é um tema complexo, é a ideia de anormalidade e perda de 

controle que ocasiona uma impossibilidade de convívio com outras pessoas, se 

fazendo necessário realizar medidas de controle na busca de recuperação. No estudo 

foi possível observar a importância da assistência da equipe de enfermagem. Quando 

o paciente se encontra em contenção mecânica deve ser monitorado clinicamente, e 

anotado no prontuário as razões para se manter em contenção, duração, detalhes do 

monitoramento 

Na revisão percebeu-se que não foi encontrado pesquisas sobre protocolos de 

conduta e não há parâmetros em relação ao tempo adequado para manter o paciente 

contido. 

 

Palavras-Chave: Contenção Física; Saúde Mental. 
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CRISE HIPERTENSIVA NO SETOR DE EMERGÊNCIA: 
FUNDAMENTOS PARA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO  

 
Elizete Ferreira Camelo Timóteo; Isaac Rosa Marques. 

 
E-mail: elizete@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

A emergência hipertensiva é um estado de emergência médica do tipo grave 

onde a elevação súbita da pressão sistólica ultrapassa os 180 mmHg e a diastólica 

supera os 120 mmHg. É acompanhada de sintomas brandos, como cefaleia, zumbido 

ou tontura ou sintomas graves, como dispneia, dor precordial, coma ou óbito. Pode 

ocorrer ou não juntamente com a lesão aguda de órgão-alvo. Nos casos dos sintomas 

brandos sem lesão aguda de órgão-alvo define-se com urgência hipertensiva. Quando 

os sintomas podem levar ao óbito ou estão associados à lesão aguda de órgão-alvo, 

denomina-se emergência hipertensiva (CAVEIÃO, 2014; CÂNDIDO et al., 2015). Este 

quadro deve ser revertido dentro de 24 hs e impõe uma tarefa sobre a qual o 

enfermeiro deve ter especial atenção (JESUS et al., 2016). 

Os pacientes em situação clínica de emergência são caracterizados por uma 

pré-disposição do seu quadro clínico em virtude de alguns fatores de risco, além de 

apresentarem crises hipertensivas em decorrência de progressiva lesão de órgão-

alvo. A identificação destes riscos é essencial para o correto tratamento. Nesse 

sentido, o enfermeiro que atua no setor de emergência tem um papel importante no 

processo de tratamento (SOUZA et al., 2009). 

 

OBJETIVOS 

 

Revisar a literatura sobre a assistência de enfermagem a pacientes com crise 

hipertensiva no serviço de emergência. 

 

MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão da literatura, na qual foi 

considerado o acesso ao portal da Biblioteca Virtual em Saúde. Os materiais vieram 

das bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF. A expressão de pesquisa utilizada 
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foi: “crise hipertensiva” OU “emergência hipertensiva” AND “assistência de 

enfermagem” AND “tratamento” AND “complicações”. Os critérios para composição 

da amostra foram: recorte temporal de 7 anos (2011-2017), idioma: português e 

espanhol, tipo de documento: artigo de pesquisa. Dessa forma, compôs a amostra de 

análise o total de 12 materiais que atenderam aos critérios e não estavam repetidos. 

Na análise dos materiais foi feita a leitura na íntegra e posterior fichamento.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Perfil Epidemiológico do Paciente com Crise Hipertensiva 

 

Na análise dos materiais, um artigo apresentou dados sobre o perfil do paciente 

que ingressa no serviço de emergência com quadro de crise hipertensiva. Os 

resultados expõem uma parcela significativas de perfis que são propensos a crise 

hipertensiva. Em geral, são pacientes na faixa etária de 50 a 59 anos que apresentam 

níveis elevados de pressão arterial se enquadrando na classificação de paciente em 

estado de emergência. Destes pacientes, 62,5% são do sexo feminino. Quando são 

estudados os fatores de risco, o sedentarismo é mais encontrado em 84,1% dos casos 

(JESUS; et al., 2016).  

Ainda, nesse artigo, foi mencionado que 33,3% dos casos de pacientes 

identificados com hipertensão arterial no serviço de emergência não são corretamente 

incluídos como crise hipertensiva. Isso impõe aos enfermeiros um ponto importante a 

ser considerado quando realiza a classificação de risco. Ao considerar que esses 

pacientes podem ter um tratamento malconduzido, cabe ao enfermeiro ficar alerta 

para esse perfil e, assim, conduzir esses pacientes para um adequado tratamento 

(SILVA; MANTOVAN; ULBRICH, 2013). 

É importante também considerar o perfil epidemiológico desse grupo de 

pacientes. Vancini-Campanharo et al. (2015) relatam que somado ao perfil já descrito, 

adiciona-se o fato de que estes pacientes são de baixa renda e com baixa 

escolaridade. Além disso têm moderado conhecimento sobre a doença, pouca adesão 

ao tratamento e, ainda, quanto maior for o número de medicamentos usados para 

tratar a hipertensão arterial, menor é a adesão. A hipertensão arterial afeta de forma 

mais significativas pacientes que já apresentem alguma pré-disposição no sistema 

circulatório ou apresentem diabetes, estejam em período de gestação, tenham 
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obesidade mórbida, pacientes idosos, ou crianças que tenham alguma pré-disposição 

(JESUS et al., 2016). 

Em geral os pacientes em estado de emergência que possuem elevação da 

pressão arterial cujos valores para a PA diastólica excedem 120-130 mmHg e a 

sistólica 220-220 mmHg. Esses valorem enquadram os referidos pacientes como 

propensos a doenças cardiovasculares (JESUS et al., 2016). 

Outro grupo de pacientes susceptíveis à crise hipertensiva são os pacientes 

que já desenvolveram problemas renais, como a Doença Renal Crônica. Esses 

pacientes têm hipertensão de difícil controle e inspiram especial atenção no serviço 

de emergência (CÂNDIDO et al., 2015). Diante desse contexto, do perfil do paciente, 

Lopez e Gonzales (2011) mencionam que a enfermagem desempenha um papel de 

extrema importância tanto na identificação como em suas intervenções para controle 

da pressão arterial. Destacam, ainda, o caráter educativo que faz parte das atribuições 

do enfermeiro a esses pacientes. 

 

Tratamentos Habituais 

 

O tratamento a esses pacientes é feito de forma mais agressiva que o habitual. 

Evidentemente o tratamento é com o uso de fármacos, começando com o uso de 

agentes anti-hipertensivos como o captopril e indo até o uso de agentes hipotensores 

como o Nitroprussiato de Sódio (TANURE et al., 2014; SOUZA et al., 2014; PEREIRA 

et al., 2017). Quanto aos tratamentos implementados a esses casos, em 77,6% dos 

pacientes os resultados são positivos. O fármaco que apresenta melhor resposta é o 

captopril com uma taxa de resposta de positiva de 78,5% (SOUZA et al., 2014). 

Os quadros devem ser tratados de maneira distinta uma vez que sua 

decorrência pode resultar de situações diversas embora em todos sejam 

consequência da emergência hipertensiva o tratamento deve se ater a consequências 

em cada lesão progressiva ao organismo (VANCINI-CAMPANHARO et al., 2015). 

O tratamento adequando deve levar em conta não apenas o estado clínico do 

paciente, mas também suas possíveis restrições clinicas e impedimentos 

farmacológicos resultantes de pré-disposição alérgica ou complicações clínicas que o 

paciente possa vir a ter. É fundamental que o profissional de enfermagem tenha total 

controle do quadro clínico do paciente bem como informações importantes que 
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possam resultar na restrição de fármacos que podem resultar em efeitos colaterais 

indesejados, prejudicando o tratamento da crise hipertensiva (SIQUEIRA et al., 2015). 

O uso da clonidina é recomendável para situações de hipertensão associada 

a: retirada de opióides, síndrome das pernas inquietas, diarreia, pacientes e com 

cirrose alcoólica. Não apresentam efeitos colaterais por não interferirem na resistência 

periférica à insulina e no perfil lipídico (MALACHIAS et al., 2016). 

Os betabloqueadores diminuem o débito cardíaco e a secreção de renina, 

causando a readaptação dos barorreceptores e diminuição das catecolaminas nas 

sinapses nervosas. Estes devem ser usados com cuidado pois podem causar efeitos 

refratários como o choque cardiogênico (MALACHIAS et al., 2016). 

Os alfabloqueadores agem como antagonistas competitivos dos ?1-receptores 

pós-sinápticos, reduzindo a RVP sem mudanças no débito cardíaco. Os 

representantes dessa classe são a doxazosina, prazosina e terazosina. O efeito 

hipotensor é muito pequeno como monoterapia, sendo a recomendável o uso 

associado. Apresentam contribuição positiva e reduzida no metabolismo lipídico e 

glicídico e na melhora da sintomatologia relacionada à hipertrofia prostática benigna. 

Seus efeitos colaterais são: hipotensão sintomática na primeira dose; incontinência 

urinária em mulheres; em associação com a doxazosina aumenta-se o risco de 

incidência de (MALACHIAS et al., 2016).  

Os vasodilatadores diretos atuam relaxando a musculatura lisa arterial, 

reduzindo a RVP. Entre os principais estão a hidralazina e minoxidil. Seus principais 

efeitos colaterais são: a hidralazina pode provocar, flushing, cefaleia, taquicardia 

reflexa e reação lupus-like (dose-dependente), anorexia, náusea, vômito e diarreia; já 

o minoxidil causa como efeito colateral o hirsutismo, ocorrência em aproximadamente 

80% dos pacientes. 

 

Complicações Frequentes 

 

Entre os principais efeitos da crise hipertensiva de emergência pode causar 

tem-se: encefalopatia hipertensiva, acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, 

edema agudo de pulmão, dissecção aguda de aorta, eclampsia (no caso de gestantes) 

e ainda o infarto agudo do miocárdio (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 

2016). 
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Bases da Assistência de Enfermagem 

 

A assistência de enfermagem inicia-se na fase da investigação por meio da 

realização de um exame físico. O profissional de enfermagem deve avaliar se os 

sintomas apresentados indicam lesão do órgão-alvo. É preciso atenção para a 

frequência e ritmo cardíaco, e caráter dos pulsos: periférico e apical a fim de identificar 

os efeitos da hipertensão sobre o coração e vasos sanguíneos (SIQUEIRA et al., 

2015). 

Confirmada a crise hipertensiva é papel do enfermeiro providenciar a redução 

dos níveis pressóricos que não pode ocorrer de forme abrupta afim de se evitar a 

redução do fluxo sanguíneo para órgãos importantes como o cérebro. A redução se 

dá por meio por meio do controle progressivo em até 24 horas. É preciso que o 

enfermeiro faça a o controle por meio da medição da pressão arterial em ambos os 

braços de maneira padronizada. O objetivo inicial deve ser a redução dos níveis 

pressóricos para menos de 160/110 mmHg, observado que a redução não deve 

ultrapassar 25% nas primeiras 24 horas. 

Além disso, deve ser verificada o sinal de hipofluxo cerebral ou coronariano 

(CAVEIÃO et al., 2014). Nesse sentido, o enfermeiro foca a sua atenção no tempo 

que levará para obter o controle da pressão arterial. Vale lembrar que a medida que o 

tempo passa e não é obtido esse controle, mais o paciente está exposto às 

complicações em órgãos-alvo. Para a implementação desse controle ele coordena a 

intervenção de enfermagem supervisionando essa assistência junto à equipe de 

enfermagem. Para isso deve orientar a equipe para usar adequadamente os recursos 

de monitoramento e controle de infusões de fármacos. Pode solicitar junto à equipe 

um controle mais acurado e com intervalos mais curtos. 

A atuação do enfermeiro deve ser focada na diminuição e controle dos valores 

pressóricos logo na identificação da crise hipertensiva. A equipe de enfermagem deve 

monitorar os níveis da pressão arterial durante todos os procedimentos adotados 

observando todas as alterações que necessitem de medidas urgentes. Para isso é 

preciso o monitoramento rotineiro em intervalos agendados de curto com espaço de 

tempo entre eles logo no primeiro diagnóstico (SOUZA et al., 2014). 

Cabe também ao enfermeiro, realizar avaliações frequentes para saber se o 

controle está sendo alcançado. O enfermeiro que atua no setor de emergência deve 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 643 

ter claro essa responsabilidade e competência clínica, uma vez que os pacientes 

portadores de crise hipertensiva frequentemente têm complicações em órgãos-alvo. 

 

CONCLUSÃO 

 

A crise hipertensiva é um problema que atinge uma significativa parcela da 

população. Em situação de emergência precisa ser tratada de maneira rápida e 

eficiente de modo que os níveis pressóricos sejam restaurados em um prazo de 24 

horas, devendo para isso o profissional da enfermagem ser capaz de identificar essa 

condição e participar ativamente do tratamento adequado. A identificação inicial da 

crise hipertensiva de urgência ou de emergência é o ponto inicial para o início do 

tratamento a fim de se evitar que maiores problemas decorrentes da PA elevada 

possam piorar o quadro clínico do paciente. 

 

Palavras-Chave: Emergências Hipertensivas; Crise Hipertensiva; Assistência de 
Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO  

 

A promoção da saúde é discutida desde o processo de redemocratização do 

Brasil, no qual a 8ª Conferência Nacional de Saúde constituiu-se marco da luta pela 

universalização do sistema de saúde e pela implantação de políticas públicas em 

defesa da vida, tornando a saúde um direito social irrevogável, como os demais 

direitos humanos e de cidadania.   

A Constituição Federal de 1988 instituiu o Sistema único de Saúde (SUS) e veio 

assegurar o acesso universal dos cidadãos às ações e aos serviços de saúde. Assim, 

a integralidade da assistência com igualdade, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie se torna capaz de responder pela promoção, prevenção, proteção e 

recuperação da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). A atenção à saúde não se 

resume às especificidades das doenças, mas permeia a realidade em que vive o 

usuário/família. Segundo Pires et al. (2010), a integralidade resolve associá-lo às 

práticas de relações entre trabalhador de saúde e usuários com vistas ao cuidado 

acolhedor e humanizado buscando um modelo assistencial orientado para a 

integralidade e necessidades ampliadas de saúde, em sintonia com os princípios do 

SUS e que supere os problemas decorrentes da hegemonia do paradigma da 

biomedicina, sendo este o desafio do sistema de saúde brasileiro.   

 

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever o atual modelo assistencial na Atenção Básica do 

Sistema Único de Saúde orientado para a Integralidade através dos avanços das 

Políticas de Saúde para a reestruturação do Sistema com qualidade.   
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MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo Integrativa. Foi realizado 

o levantamento de artigos científicos através de busca nas seguintes bases de dados: 

Bases de Dados de Enfermagem (BDENF), LILACS, MEDLINE e SciELO, através dos 

seguintes descritores: Atenção Básica; Integralidade; Saúde da Família e Política de 

Saúde.  

Foram identificados 58 artigos possivelmente relevantes. Com o descritor 

Atenção Básica, foram encontrados 19 artigos; Integralidade, 7 artigos; Saúde da 

Família, 17 artigos e Política de Saúde, 15 artigos. Destes, foram aplicados os 

seguintes critérios de inclusão: Publicados em periódicos nacionais, durante o período 

de 2010 a 2017 e disponíveis no idioma português, chegando a 26 artigos que foram 

avaliados detalhadamente e aplicados os seguintes critérios de exclusão: 5 artigos 

com duplicidade, e 10 artigos por não abordarem diretamente ao tema. Finalizou-se, 

então, em 11 artigos potencialmente apropriados para serem incluídos na revisão.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O ano de 2011, além da publicação de uma nova versão da Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), também foi marcado pelo lançamento da Portaria nº 1.654 

do Ministério da Saúde (MS), que institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o Incentivo 

Financeiro do PMAQ-AB. O principal objetivo do PMAQ é induzir a ampliação do 

acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de 

qualidade comparável nacional, regional e localmente de maneira a permitir maior 

transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à Atenção Básica 

em Saúde (MOTA; DAVID, 2015).  

Enfrentar a fragmentação dos serviços, os vazios assistenciais, as disparidades 

entre oferta e demanda e a carência de profissionais exige um esforço sincrônico entre 

os níveis macro, meso e microgestão, motivo pelo qual estamos diante de um desafio 

ético-político, cujo horizonte aponta à consolidação da humanização como eixo 

estruturador de nosso sistema de saúde. No âmbito macro, podemos situar o 

financiamento do sistema, o sistema de informação e de monitoramento e avaliação 

e, ainda, o ordenamento do mapa sanitário com a lógica da regionalização das redes 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 647 

e pactuação de metas. No nível meso, destacamos a reorientação do modelo 

assistencial coerente com as condições de saúde da população, observando o 

declínio dos agravos agudos e a ascensão das condições crônicas e inserindo as 

Vigilâncias e Promoção em Saúde no cotidiano dos serviços de atenção, 

especialmente na Atenção Primária em Saúde (APS). Por fim, no espaço da 

microgestão, ressaltam-se as ações de integração entre os níveis de atenção nos 

sentidos horizontais e verticais, nos fluxos organizativos e comunicativos dos 

processos de trabalho que podem conferir visibilidade ao modelo humanizador do 

cuidado (JUNGES; BARBIANI, 2012).  

As políticas de saúde devem ser capazes de eliminar a barreira financeira entre 

os serviços e a comunidade, de enfrentar a mercantilização do setor saúde e a 

desproporção oferta/demanda existente, e construir uma rede de atenção 

regionalizada e hierarquizada que garanta o acesso universal, equitativo e integral. A 

dimensão relacionada à organização da rede de saúde sustenta-se na capacidade 

dos serviços de saúde em dar respostas objetivas aos problemas demandados pelos 

usuários. Para tanto, é necessário fortalecer a “porta de entrada” no nível básico da 

atenção, demarcando os fluxos dos atendimentos organizados a partir das demandas 

epidemiológica, sanitária e social. Assim, a regulação teria que responder de fato a 

estas, com garantia do atendimento nos diferentes níveis de complexidade. Além 

disso, é preciso facilitar o acesso dentro dos limites geográficos de cada território 

social, integrando serviços e práticas por meio da referência e contrarreferência na 

rede SUS (ASSIS; JESUS, 2012).  

De uma forma geral, o Programa de Saúde da Família (PSF) avançou na 

dimensão do acesso, aumentando a oferta das ações de saúde para grande parte da 

população e representando, atualmente, a porta de entrada no sistema de saúde. No 

entanto, ainda foram percebidas fortes influências do modelo biomédico e o desafio 

em relação à potencialização da integralidade e da garantia da continuidade da 

atenção ao usuário, devido ao funcionamento inadequado do serviço de referência e 

contrarreferência. Assim, desenha-se algumas alternativas às mudanças necessárias: 

o aprimoramento da capacitação dos gestores e profissionais de saúde; maior 

valorização do serviço público, através do estabelecimento de vínculos formais de 

trabalho e do oferecimento de salários mais justos e condizentes com as 

responsabilidades exigidas, além do investimento concomitante na estruturação dos 
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demais níveis de atenção à saúde por parte do governo, para garantir a criação de 

uma rede de atenção integral e contínua (GOMES et al., 2011).  

Como já mencionado, desde a criação do SUS houve melhora na condição de 

saúde da população brasileira. Contudo, dois problemas persistem, impedindo a 

continuidade de seu avanço: a dificuldade de acesso e o problema do financiamento. 

A dificuldade de acesso deve-se a dois motivos: a) a distribuição desigual da oferta 

de serviços entre as Regiões, Estados e Municípios; b) a baixa oferta dos serviços 

nos grandes centros populacionais do país (megalópoles). Derivado do primeiro 

motivo, muitas vezes os pacientes não encontram em sua localidade ou em 

localidades próximas os serviços necessários, precisando, quando conseguem, ser 

transferidos para centros maiores; derivados do segundo motivo, a longa espera na 

marcação de consultas e de exames, bem como a recorrente falta de vagas em 

hospitais, constituindo um problema estrutural do SUS em vários dos grandes centros 

populacionais brasileiros. Em relação ao financiamento, os problemas decorrem do 

nível do gasto - inferior, na proporção do Produto Interno Bruto (PIB), quando 

comparado a países com uma saúde pública universal (MENDES, 2013). Os desafios 

para o alcance de uma Atenção Primária a Saúde (APS) abrangente implicam 

desenvolver efetivas redes regionalizadas de atenção à saúde, com espaços 

institucionalizados que garantam não só a pactuação, mas também a coordenação 

participativa e responsável dos três entes federativos (HEIMANN et al., 2011).   

A Portaria nº2.488, de 21 de outubro de 2011 do Ministério da Saúde aponta 

como função da Atenção Básica: atuar como o centro de comunicação entre os 

diversos pontos de atenção responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários a partir 

de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de produzir a gestão 

compartilhada da atenção integral; articular-se também às outras estruturas das redes 

de saúde e intersetoriais, públicas, comunitárias e sociais.  

Para isso, é necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do 

cuidado, tais como: gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas 

especializadas, procedimentos e exames), prontuário eletrônico em rede, protocolos 

de atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado, discussão e análise de 

casos traçadores, eventos-sentinela e incidentes críticos, entre outros (GRANJA; 

ZOBOLI, 2012).  

Um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde é qualificar a APS para 

exercer a coordenação do cuidado e organizar pontos de atenção especializados, 
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integrados, intercomunicantes, capazes de assegurar que a linha de cuidado integral 

seja plenamente articulada com a APS e que forneça aos usuários do SUS respostas 

adequadas as suas necessidades (OLIVEIRA; PEREIRA, 2013).   

No âmbito da atenção e do cuidado em saúde, a integralidade na promoção da 

saúde passa a ser uma estratégia de produção de saúde que respeita as 

especificidades e as potencialidades na construção de projetos terapêuticos, de vida 

e na organização do trabalho em saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015). Essa 

conformação envolve valores que orientam a concepção de saúde e de direito à 

saúde, é influenciada pelos conhecimentos acumulados e pelo paradigma 

hegemônico de ciência, de modo que diferentes modelos consistem em respostas 

políticas produzidas frente aos problemas de saúde de uma dada sociedade, 

considerando custos, demandas e a capacidade dos diferentes agentes em fazer valer 

seus interesses e direitos (FERTONANI et al., 2015).   

Com base na produção sobre o tema, é possível afirmar que a conformação de 

um dado modelo assistencial resulta de um processo histórico-social, que é dinâmico 

e multifatorial e que sofre influências de uma rede de fatores das esferas macro e 

microssocial, de uma dada sociedade (FERTONANI et al., 2015).  

 

CONCLUSÃO  

 

A Atenção Básica deve atuar produzindo uma gestão compartilhada da atenção 

integral. É necessário fortalecer a “porta de entrada”, facilitando o acesso dentro dos 

limites geográficos de cada território social, sendo necessário o aprimoramento da 

capacitação dos gestores e profissionais de saúde, além do investimento na 

estruturação dos demais níveis de atenção à saúde. No entanto, a dificuldade de 

acesso e o problema do financiamento impedem o seu avanço, sendo o desafio do 

Sistema Único de Saúde o de qualificar a Atenção Primária a Saúde, assegurando 

que a linha de cuidado integral, forneça aos seus usuários, respostas às suas 

necessidades.   

 

Palavras-Chave: Sistema Único de Saúde; Integralidade; Modelo Assistencial; 
Qualidade. 
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FUNDAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO 
PACIENTE EM MORTE ENCEFÁLICA 

 
Gabriela Oliveira Clementino; Isaac Rosa Marques. 

 
E-mail: gabi_clementino@yaohoo.com.br 

 

INTRODUÇÃO 

 

A morte encefálica e uma condição irreversível das funções respiratórias, 

circulatórias e cessação de todas as funções do encéfalo e tronco encefálico, tendo 

como sua principal causa a hemorragia intracraniana, traumas e lesão cerebral 

isquêmica. Seu diagnóstico baseia se em exames clínicos e complementares, sendo 

que após a realização dos exames complementares que são angiografia cerebral, 

eletroencefalograma e tomografia, visto que para concluir o diagnóstico é necessário 

constatar ausência de irrigação sanguínea no encéfalo, inatividade elétrica e ausência 

de atividades metabólicas (COSTA; OLIVEIRA; SILVA, 2016). 

Este paciente, quando não há contraindicações, e considerado um potencial 

doador de órgãos e poderá tornar se efetivo. Esse processo de transformação de 

potencial doador efetivo, geralmente se desenvolve numa unidade de terapia intensiva 

ou em serviço de emergências, e exige que a equipe multiprofissional seja qualificada 

e preparada para lidar com essa situação tendo a enfermagem um papel fundamental 

perante a equipe (LIMA; BATISTA; BARBOSA, 2013).  

A doação de órgãos e tecidos é vista pela sociedade como ato solidário no qual 

há possibilidade de fornecer parte do corpo para ajudar a terapêutica de pessoas que 

não encontram outra forma de tratamento, favorecendo evolução da expectativa de 

vida a quem necessita (COSTA et al., 2016). 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na literatura os fundamentos para a assistência de enfermagem ao 

paciente com morte encefálica. 
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MÉTODOS 

 

Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica elaborada com base em 

livros, teses e artigos científicos, publicados em língua portuguesa sobre o papel do 

enfermeiro na assistência de enfermagem ao paciente em morte encefálica.  

A pesquisa foi realizada pelo portal da Biblioteca Virtual em Saúde. Foram 

usados os seguintes descritores: assistência de enfermagem, morte encefálica, 

protocolo de morte encefálica. 

Foram incluídos todos os artigos e teses de nacionalidade brasileira referentes 

ao tema do período de 2012 a 2017, que continham dados relevantes sobre o assunto 

desejado. A amostra foi composta com nove artigos os quais foram analisados 

minuciosamente.  

O material coletado foi analisado a partir de resumos, logo após leitura 

minuciosa, fichamento e interpretações de dados, direcionando o conteúdo conforme 

objetivo, sendo selecionados apenas aqueles que continham informações pertinentes 

à assistência de enfermagem ao paciente em morte encefálica.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A participação da Enfermagem no processo de doação e transplante de órgãos 

é regulamentada pela Resolução 292/2004 do Conselho Federal de Enfermagem – 

COFEN que incumbe ao profissional enfermeiro grande participação e 

responsabilidades no processo de doação e transplante de órgãos. 

Apesar da formação acadêmica em Enfermagem, muitos profissionais não se 

acham aptos a lidar com os procedimentos adequados que devem ser instituídos a 

um doador em potencial. É um tema ainda pouco difundido nas instituições de ensino, 

e que talvez, por isso, não preparem os acadêmicos para essa situação é 

imprescindível, a assistência adequada à manutenção da integridade dos órgãos e 

dos sinais vitais do potencial doador é um dos fatores que poderá viabilizar a doação, 

corrigir as alterações que o paciente apresenta no decorrer do processo (MOREIRA 

et al., 2016). 

Para confirmar o de morte encefálica e indispensável à realização, de dois 

exames neurológicos na qual deve ser efetuado por dois médicos diferente um deles 

obrigatoriamente deve ser o neurocirurgião ou neurologista, não integrantes da equipe 
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de transplante, esses exames tem por sua finalidade avaliar a integridade do tronco 

encefálico, lembrando que o intervalo mínimo entre um e outro e de seis horas, na 

qual serve para mostrar em caso de positiva ausência de atividade elétrica e 

metabólica encefálica ou de perfusão sanguínea encefálica (FREIRE et al., 2014). 

A compreensão do processo de diagnóstico de morte encefálica é de grande 

importância para a equipe que atua em unidade de terapia intensiva e unidade de 

emergência, visto que, por meio da identificação precoce de pacientes com suspeita 

de morte encefálica, é possível aperfeiçoar a abertura e fechamento de protocolo para 

morte encefálica, possibilitando que estes pacientes tenham diagnósticos confirmado 

de sua causa morte e que seus familiares possam optar pela doação de órgãos do 

ente querido, fato que influenciara na diminuição das filas de espera de transplantes 

de órgãos (DE LA LONGUINIERE et al., 2016). 

O protocolo utilizado para o diagnóstico da ME, instituído pela Resolução do 

CFM n. 1.480, de 1997, dispõe o seguinte:  

 

Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização 
de exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo 
variáveis, próprios para determinadas faixas etárias. 
Art. 2º. Os dados clínicos e complementares observados quando da 
caracterização da morte encefálica deverão ser registrados no “termo 
de declaração de morte encefálica”, anexo a esta Resolução. 
Parágrafo único.  As instituições hospitalares poderão fazer 
acréscimos ao presente termo, que deverão ser aprovados pelos 
Conselhos Regionais de Medicina da sua jurisdição, sendo vedada a 
supressão de qualquer de seus itens. 
Art. 3º. A morte encefálica deverá ser consequência de processo 
irreversível e de causa conhecida. 
Art. 4º. Os parâmetros clínicos a serem observados para 
constatação de morte encefálica são: coma a perceptivo com 
ausência de atividade motora supraespinal e apneia.  
Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas 
necessárias para a caracterização da morte encefálica serão 
definidos por faixa etária, conforme abaixo especificado: a) de 7 dias 
a 2 meses incompletos - 48 horas b) de 2 meses a 1 ano incompleto 
- 24 horas c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas d) acima de 2 
anos - 6 horas  
Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para 
constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma 
inequívoca: 274 Mortes encefálica, uma certeza? O conceito de 
“morte cerebral” como critério de morte Revista - Centro Universitário 
São Camilo - 2013; 7(3): 271-281 a) ausência de atividade elétrica 
cerebral ou, b) ausência de atividade metabólica cerebral ou, c) 
ausência de perfusão sanguínea cerebral.  
Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária, 
conforme abaixo especificado: a) acima de 2 anos - um dos exames 
citados no Art. 6º, alíneas «a», «b» e «c»; b) de 1 a 2 anos 
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incompletos: um dos exames citados no Art. 6º, alíneas «a», «b» e 
«c». Quando optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2 
exames com intervalo de 12 horas entre um e outro; c) de 2 meses a 
1 ano incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 24 horas 
entre um e outro; d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 
eletroencefalogramas com intervalo de 48 horas entre um e outro.  
Art. 8º. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente 
preenchido e assinado, e os exames complementares utilizados para 
diagnóstico da morte encefálica deverão ser arquivados no próprio 
prontuário do paciente.  
Art. 9º. Constatada e documentada a morte encefálica, deverá o 
Diretor Clínico da instituição hospitalar, ou quem for delegado, 
comunicar tal fato aos responsáveis legais do paciente, se houver, e 
à Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos a que 
estiver vinculada a unidade hospitalar onde o mesmo se encontrava 
internado (RODRIGUES et al., 2013).  
 

O enfermeiro e responsável através da sua equipe pelos cuidados e 

preservação do potencial doador mais durante a morte encefálica o paciente 

apresenta alterações importante a que mais prevalece é a hipotensão arterial em 

100%, seguido de hipotermia, hipernatremia, hiperglicemia, infecção e ulcera de 

córnea, portando o enfermeiro deve estar atento a todas as alterações para manter o 

potencial doador. O enfermeiro desempenha um papel fundamental na manutenção 

do potencial de órgãos. Isso se reflete na viabilidade dos órgãos serem 

transplantados, quando e se houver a doação (FREIRE et al., 2012). 

Há conflitos éticos vivenciados pelos enfermeiros no processo de doação de 

órgãos é a dificuldade do profissional em aceitar a morte encefálica como morte do 

indivíduo, a não aceitação em desconectar o ventilador mecânico do paciente em 

morte encefálica não doador de órgãos, o desconhecimento para realização do 

protocolo de morte encefálica, a falta de comprometimento, o descaso de recursos 

humanos e materiais a crença religiosa e falha na comunicação (ARAÚJO; 

MASSAROLO, 2014). 

Ao refletir sobre as experiências no cuidado às famílias dos doadores de 

órgãos, perante a esse tema, os enfermeiros percebem que há obstáculo e 

desconhecimento sendo representado pela falta de habilidade da equipe medica na 

comunicação de más notícias, pelo preparo dos enfermeiros em lidar com familiares 

vivenciando a perda repentina de um ente querido, pela dificuldade que famílias têm 

em aceitar e compreender o significado morte encefálica, principalmente quando o 

evento envolve causas traumáticas e o doador é jovem, interferem na assistência 

prestada a essa família e diante deste cenário, esses profissionais realizam 
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intervenções para superar os obstáculos por meio da relação de ajuda aos familiares, 

humanização e transparência do processo de doação e revelam projetos futuros, que 

tem como meta intensificar o cuidado e educar as famílias sobre a importância da 

doação e com essas ações ajudar a salvar vidas.  

Estar com a família do potencial doador e um grande conflito vivenciado pelo 

enfermeiro, na qual durante este processo e o momento referido mais difícil e 

estressante, cabendo lhe a equipe de enfermagem estar preparada para lidar com a 

família, pois neste momento estão vivenciando um momento de sofrimento, dor e 

revolta sendo que neste momento e de extrema importância o apoio dos profissionais 

que prestam a assistência a fim de proporcionar conforto e segurança aos familiares 

(LIMA et al., 2013). 

Os profissionais devem estar preparados para lidar com a família, 

esclarecendo-a e mantendo a informada sobre todo processo de doação de órgão. Se 

a família está bem esclarecida e entende esse processo, consegue compreender 

melhor a morte encefálica e as chances de consentimento para doação são maiores, 

ajudando assim a quem mais necessita (LIMA et al., 2013).  

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo mostrou que a assistência ao paciente com morte encefálica exige do 

enfermeiro um embasamento, técnico, científico diferenciado a respeito deste 

diagnóstico. A assistência envolve o cuidado com o paciente e a família. O papel que 

o enfermeiro exerce na assistência desse paciente é fundamental, pois ele quem 

acompanha todo processo do protocolo para confirmação da morte encefálica, e dá o 

apoio às equipes médica e de captação de órgãos, além de contribuir para a uma 

possível doação efetiva. A família conta com enfermeiro para esclarecer duvidas 

dando direcionamento de acordo com o andamento do processo assistencial. 

 

Palavras-Chave: Morte Encefálica; Doador de Órgãos; Assistência de Enfermagem. 
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FUNDAMENTOS PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS 
EMERGÊNCIAS PSIQUIÁTRICAS 
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INTRODUÇÃO 

 

Emergência psiquiátrica é toda e qualquer alteração psíquica que necessita de 

intervenção imediata a fim de evitar danos ao indivíduo e a outros. Os surtos 

psiquiátricos podem ocorrer qualquer ambiente tais como: casa, rua, hospitais gerais 

etc... (CALFAT, 2007). Os casos que aparecem com mais frequência nos prontos 

socorros dos hospitais gerais são: Psicose, transtorno ansioso, abuso de substâncias, 

tentativas de suicídio, depressão e transtorno afetivo bipolar (GOUVÊA et al., 2008).  

Todos os enfermeiros, independentemente de sua área de especialização, 

devem ter o conhecimento para a realização do exame do estado mental e ser capaz 

de descrever os dados encontrados no plano de assistência de enfermagem para que 

se tenha uma assistência adequada nos casos de emergências psiquiátricas 

(STUART; LARAIA, 2010).  

Transmitir a tranquilidade é imprescindível neste momento e é nesse momento 

que o enfermeiro pode e deve utilizar técnicas de comunicação terapêuticas 

(expressão, clarificação e validação) e também as medidas terapêuticas 

(estabelecendo limites, oferecendo apoio e ambiente terapêuticos). Porém, destaca-

se que mesmo com as mudanças já ocorridas por meio das políticas de saúde mental, 

a maior parte dos enfermeiros não se encontram preparados e capacitados para 

atender pacientes psiquiátricos (FERNANDES et al., 2016).  

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na literatura as principais emergências psiquiátricas e como é 

realizada a assistência de enfermagem para estas condições.  
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MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão narrativa da literatura. 

Na seleção dos materiais incluídos na revisão, as bases de dados Medical Literature 

Analysis and Retrieval System on-line (MEDLINE) e a Literatura Latino-Americano e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). A pesquisa se deu a partir da expressão: 

enfermagem AND emergências AND psiquiatria AND assistência de enfermagem. Os 

critérios de inclusão foram: recorte temporal de 10 anos (2007-2017) e em língua 

portuguesa. A busca dos dados e a análise dos resultados foram coletadas no período 

de julho a novembro de 2017. A partir dos filtros utilizados e da avaliação de repetições 

e exclusão de materiais que não se enquadraram na temática da pesquisa, resultaram 

15 materiais. A análise incluiu a leitura integral e posterior formação de categorias 

temáticas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Duas categorias temáticas foram formadas a partir da análise. A primeira 

relaciona-se a identificação das emergências mais comuns em serviços de 

emergência. 

 

Principais emergências psiquiátricas 

 

Transtorno psicótico: caracterizado pela presença de delírios, alucinações, 

sintomas negativos, acentuada desorganização do pensamento e comportamento 

desorganizado ou catatônico, à semelhança dos critérios diagnósticos propostos para 

esquizofrenia, exceto pela duração, que deve ser maior do que um mês, mas inferior 

a seis meses (BOTEGA, 2012).  

A esquizofrenia é uma doença de personalidade os sinais e sintomas são 

divididos em duas classes, os negativos e os positivos: Negativos, pobreza de 

conteúdo de fala e pensamento, embotamento, incapacidade de sentir emoções e 

prazer, isolamento social e diminuição de iniciativa e de vontade; já os positivos são 

as alucinações visuais e auditivas os delírios persecutórios, de grandeza, místicos 

entre outros. 
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Transtorno ansioso: Dentre os transtornos psiquiátricos, os transtornos de 

ansiedade (TAs) são os mais comuns, com prevalência em torno de 20% na 

população e, portanto, provocam grande prejuízo a pacientes e familiares. São vários 

os subtipos de transtornos de ansiedade e um diagnóstico correto se baseia em uma 

avaliação clínica cuidadosa (PAES, 2012). O tratamento deste transtorno baseia-se 

em ansiolíticos e antidepressivos. 

Abuso de substâncias: Segundo Bernardy e Oliveira (2010), abuso de drogas 

são substâncias consumidas de qualquer modo que altere o humor, nível de 

consciência, podendo ser licitas ou ilícitas tais como medicamentos, álcool, crack, 

maconha e outras. Indivíduos com transtornos mentais graves têm tendências a ser 

dependentes de drogas e que pacientes esquizofrênicos tendem a ser usuários graves 

principalmente de canabis (DHIEL; CORDEIRO; LARANJEIRA, 2010).  

Tentativas de suicídio: O suicídio figura entre as três principais causas de 

morte de pessoas que têm de 15 a 44 anos de idade. Não citando as tentativas de 

suicídio que são de 10 a 20 vezes mais frequentes que o suicídio em si (SANTOS et 

al., 2009). A cada 45 segundos ocorre um suicídio em algum lugar do mundo. Há 

estima se que 1.920 pessoas que põe fim à vida diariamente. Atualmente, esse 

número supera, ao final de um ano, a soma de todas as mortes causadas por 

homicídios, acidentes de transporte, guerras e conflitos civis (BOTEGA, 2012). 

Depressão: A depressão é uma doença que dificulta bastante no 

reconhecimento de seus sintomas e isso faz com que a mesma seja tratada de forma 

inadequada não obtendo muito sucesso em seu tratamento (VIDAL et al., 2013). 

Transtorno afetivo bipolar: É muito provável que pacientes que procuram 

atendimento em unidades medicas com sintomas depressivos sejam diagnosticados 

de forma erronia com diagnostico de transtorno depressivo maior talvez por não se 

expressar de forma correta ou até mesmo por não serem investigadas de forma 

correta os sinais e sintomas da doença em si, como por exemplo as ocorrências de 

mania ou hipomania (BOSAIPO et al., 2017). 

 

Formação Profissional para o atendimento de emergências psiquiátricas em 

Serviços de Emergência 

 

Há necessidade de uma formação para qualificar a atenção à saúde com foco 

em saúde mental para profissionais que trabalham nos setores de urgência e 
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emergência. Vendo que os pacientes psiquiátricos necessitam ser atendidos conforme 

a suas demandas, que são diferentes dos demais atendimentos de um pronto socorro 

(KONDO et al., 2011).  

Mostra-se então, a importância do trabalho do enfermeiro diante das 

emergências psiquiátricas no pronto socorro, sendo relevante a atuação do enfermeiro 

para a qualidade do tratamento e para o respeito à dignidade para o portador de 

doença mental (SOUZA et al., 2015). É importante que o paciente psiquiátrico seja 

visto de forma respeitosa e não como tem sido visto hoje como pessoas sujas, 

ignorantes, incapazes, agressivas e violentas e que não possam conviver no nosso 

meio social (KONDO et al., 2011). 

Sendo assim, mostra se a importância de acrescentar ações como educação 

permanente e qualificação dos profissionais afim de proporcionar uma qualidade 

melhor nos atendimentos prestados pelos profissionais dos serviços emergência aos 

pacientes psiquiátricos (IKUTA et al, 2013). Mas mesmo assim nota se que mesmo 

com tantas mudanças ocorridas na história da saúde mental, ainda podemos 

encontrar muitos enfermeiros que se sentem despreparados e incapacitados para 

atender pacientes psiquiátricos, e relatam também uma estrutura despreparada para 

amparar esses pacientes (FERNANDES et al., 2016).  

Ficou claro a falta de conhecimento específico relacionado a doenças mentais 

e a demonstração de sentimentos como raiva, medo, e angustia por parte do 

enfermeiro (IKUTA et al., 2013). 

Nota se também que ainda é doentia a qualificação desses profissionais para 

uma assistência digna, falta intervenções que assegurem o direito a igualdade, 

elaboração de planos terapêuticos individualizados no qual a enfermagem possa 

direcionar os cuidados para cada necessidade psíquica (MOLL et al., 2017).  

Sabe-se o quanto é complexo o serviço do enfermeiro dentro de pronto socorro, 

porém não justifica a diferença nos cuidados prestados a um paciente não psiquiátrico 

e a indiferença com um psiquiátrico deixa-lo de lado sendo a última tarefa a ser 

realizada, nota se que há uma diferença referente ao tratamento prestado quanto ao 

paciente psiquiátrico e os demais que estão no mesmo setor, enfermeiros se 

esquivam quando se trata de pacientes psiquiátricos, e quando chega à vez daquele 

paciente ser avaliado sempre aparece outras coisas a serem feitas (ELIAS; 

TAVARES; CORTEZ, 2013). 
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Sendo assim, percebe se que atender um paciente psiquiátrico em crise exige 

prática como escuta, apoio emocional, e outros métodos alternativos. Segundo 

Vasconcellos e Azevedo (2012), os profissionais não se sentem preparados para 

atender situações que envolvam pacientes psiquiátricos, pois estão acostumados a 

lidar com rotinas e protocolos de tratamentos clínicos rotineiramente. Uma vez que 

em uma emergência a demanda de pacientes psiquiátricos tem sido cada vez maior 

exigindo cada vez mais treinamentos (CAVALHERI, 2010).  

A importância forma de abordagem nesse momento de intenso sofrimento 

também é muito importante pois muda bastante a forma de aceitação do mesmo ao 

tratamento podendo ser utilizada a técnica da comunicação relacionamento 

terapêutico para uma abordagem efetiva sendo possível evitar aa técnicas de 

contenção (KONDO et al., 2010).  

Em situações em que o paciente se encontra agressivo é extremamente 

importante que toda a equipe envolvida na situação esteja ciente de cada decisão a 

ser tomada cada procedimento a ser realizado para que nada saia do controle, 

portanto essa abordagem ao paciente deve ser feita de maneira cuidadosa e não pode 

de forma alguma se como forma de punição (MANTOVANI, 2010).  

Devido à falta de conhecimento da equipe de enfermagem a prática de 

contenção física a esses pacientes agitados foram feitas de forma errada e só após a 

reforma psiquiátrica é que repensaram os verdadeiros motivos que levam um paciente 

psiquiátrico a ser contidos portanto  é importante que o profissional saiba a finalidade 

a indicação e o modo correto de realizá-la para que não seja feita como forma de 

punição e mais uma vez cabe ao enfermeiro se aprofundar no assunto para orientar 

de forma correta sua equipe, portanto a necessidades de treinamentos para a atuação 

da equipe é tão afetiva diante de situações que envolvam pacientes psiquiátricos, 

visando o aperfeiçoamento dos profissionais (KONDO et al., 2011).  

Porém a educação continuada é muito importante mais a pró atividade do 

enfermeiro em ir em busca de conhecimento e práticas também é muito importante 

(AZEVEDO; FERREIRA FILHA, 2012).  

Para que o trabalho da enfermagem seja de qualidade na assistência ao 

paciente psiquiátrico é preciso embasamento cientifico na área da saúde menta e 

conhecimento sobre a reforma psiquiátrica, as políticas de saúde mental no Brasil e 

entender sobre a lei 10216/01, e mais uma vez falar da educação continuada para que 

duvidas sejam esclarecidas, é importante gerar protocolos para esses tipos de 
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atendimentos também pois é tão importante quanto aos outros (FERNANDES et al., 

2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados da pesquisa permitiram identificar as principais emergências 

psiquiátricas que são frequentes em serviço de emergência. O estudo também 

permitiu identificar que os enfermeiros e demais profissionais de enfermagem nem 

sempre estão aptos a prestarem adequado atendimento a estes casos. A maior causa 

para isso é o despreparo cognitivo sobre os processos da doença e o tratamento 

adequado destas condições.  

 

Palavras-Chave: Emergências Psiquiátricas; Enfermagem em Emergências; Serviço 
de Emergência. 
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IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NA APLICAÇÃO DA ESCALA DE 
SEDAÇÃO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRA - 

UMA REVISÃO DA LITERATURA 
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E-mail: mayara.n.f@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Na unidade de terapia intensiva pediátrica (UTIP) é realizado grande número 

de procedimentos traumáticos e dolorosos. Isso torna o ambiente agressivo e invasivo 

no manejo das crianças, provocando dor, agitação, ansiedade e estresse (SILVA, 

2013). 

Nestas situações é necessário a utilização de sedativos e analgesia para 

otimizar o tratamento, trazendo benefícios como redução da ansiedade e agitação 

(SILVA, 2013). 

Segundo Silva (2013), o uso combinado dos analgésicos e sedativos numa 

criança em ventilação mecânica invasiva (VMI) traz benefícios na adaptação a 

ventilação devido seus efeitos depressores da respiração e reflexo de tosse, além do 

efeito hipnótico, proporcionando melhor sincronia com a ventilação mecânica, 

diminuindo a demanda de oxigênio. 

Assim, para a avaliação e acompanhamento de um paciente sedado são 

utilizadas escalas de sedação, porém escalas especificas para o público pediátrico 

são escassas (AMORETTI et al., 2008). 

Atualmente, em pacientes pediátricos são utilizadas as escalas de Ramsay e 

Confort Behavior que são instrumentos mais utilizados pelos Enfermeiros para a 

monitorização do grau de sedação, servindo ainda para corroborar na integração das 

informações entre os enfermeiros e a equipe médica para auxilio e ajuste diário da 

dose dos fármacos (SOARES et al., 2014). 

 

OBJETIVOS 

 

Neste sentido, este estudo busca descrever a atuação do enfermeiro na 

aplicação e avaliação da escala de sedação em uma unidade de terapia intensiva 

pediátrica.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 666 

MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica do 

tipo integrativa com abordagem exploratória e descritiva. A identificação do material 

foi alcançada nas bases da literatura LILACS (Latino-Americana de Ciências da 

Saúde), MEDLINE/PUBMED (Literatura Internacional em Ciências da Saúde) e 

SCIELO (Scientific Electronic Library online), nos quais utilizou-se os seguintes 

descritores: sedação contínua, UTIP, VM, interrupção, Terapia Intensiva Pediátrica e 

enfermeiro. 

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos em português, inglês e estudos 

publicados nos últimos 15 anos, 2002 a 2017. Alcançou-se 25 resultados após a busca 

pela temática, os quais 14 foram analisados e correlacionados com os objetivos dessa 

pesquisa. 

Desta forma, os artigos que não atenderam a esses critérios foram 

descartados. 

A análise do material coletado foi feita por meio de leitura informativa e 

exploratória, além de uma leitura crítica, realizada com o intuito de encontrar 

definições conceituais e ações propostas para alcançar os objetivos do estudo. 

Esta pesquisa bibliográfica assegurou e garantiu a autoria dos artigos 

utilizados, como base as Normas Técnicas estabelecidas pela ABNT (NBR 10520), 

para citações e referências dos autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando falamos em UTIs, os profissionais de enfermagem que atuam, 

precisam possuir especialização devido ao alto nível de complexidade dos cuidados 

a serem prestados e do grande número de aparelhos e inovações tecnológicas.  

Observa-se que muitas vezes essas inovações tecnológicas, vêm a substituir o 

trabalho manual, o que causa um distanciamento do enfermeiro com o paciente, uma 

vez que passa a existir entre eles o papel da “máquina”. Esta nova realidade, trouxe 

uma perspectiva diferente sobre o cuidar (VARGAS; MEYER, 2005). 

Pacientes em UTI requerem, rotineiramente, intubação traqueal, acesso 

venoso por punção, medição de pressão arterial invasiva através de colocação de 

cateter arterial, coletas de exames seriadas, passagem de sondas vesical e gástrica. 
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Além de todos esses procedimentos invasivos trazerem dor, desconforto e medo, o 

estresse pode se associar à taquicardia, levando ao aumento do consumo de oxigênio 

pelo miocárdio, hipercoagulabilidade, imunossupressão, falta de sincronia com o 

ventilador, extubação acidental ou remoção de outros cateteres e sondas (JACOBI, 

2002).  

Assim, a sedação e analgesia se fazem necessários e, para tanto os aparelhos 

conectados continuamente ao paciente, como oxímetro de pulso e eletrodos para 

monitorização cardíaca, se fazem necessários para controle dos efeitos adversos 

destas drogas, principalmente se relacionados à depressão respiratória (LAGO et al., 

2003).  

Portanto, os pacientes tratados em UTI com sedativos necessitam de 

monitorização, principalmente hemodinâmica completa, para que se possa 

individualizar a estratégia de tratamento de acordo com a patologia apresentada 

(BARTOLOME, 2007). 

Antes de realizar uma sedação, o profissional da enfermagem precisa realizar 

testes para identificar se há algum risco e, ainda deve considerar a conveniência da 

sedação (BARCELOS; PIVA, 2012). 

Relativo aos analgésicos, nas crianças, em especial, uma analgesia 

inadequada influência o prognóstico do paciente, já que o medo e a ansiedade 

exacerbam a dor e o estresse (MARTINBIACHO, 2008).  

Assim, além dos efeitos prejudiciais à saúde da criança, o manejo inadequado 

da dor por parte dos profissionais fere os princípios da bioética da não-beneficência e 

da autonomia, por não prevenir os possíveis danos que a dor acarreta ao paciente e 

por não permitir que o paciente seja visto como autoridade sobre a sua dor, o que 

dependendo do estado e da idade da criança deve ser considerado (VIANA, 2006). 

Neste contexto, podem ser citados entre os agentes sedativos e analgésicos 

mais utilizados em UTIP: os benzodiazepínicos (midazolan, diazepan e lorazepan), os 

opióides (morfina e fentanil), os barbitúricos (tiopental), propofol, cetamina e hidrato 

de cloral. Ainda, há a indicação dos bloqueadores neuromusculares (BNM) para a 

intubação endotraqueal em crianças com insuficiência respiratória grave ou para 

reduzir o risco de extubação acidental em crianças (WANZUITA, 2011).  

Assim, durante o procedimento de sedoanalgesia devem estar presentes pelo 

menos dois profissionais (um médico e um enfermeiro), sendo o médico com 

experiência em Suporte de Vida Avançado em Pediatria (PALS). Os sinais vitais 
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devem ser medidos em intervalos de cinco minutos, iniciando-se na chegada do 

paciente e incluindo os momentos logo após a administração da droga, término do 

procedimento, durante a recuperação do procedimento e na alta do paciente 

(BARCELO; PIVA, 2012).  

Observa-se que nas UTIs brasileiras, tem-se como prática usual a associação 

de midazolan e fentanil, permitindo, assim, a administração de doses menores de 

cada droga, e reduz os efeitos indesejados a elas associados (SFOGGIA et al., 2003).  

A sedação é útil para facilitar os procedimentos técnicos e a realização de exames 

diagnósticos, além da função de conforto do paciente contendo a agitação que pode 

vir a resultar em desconexão de vias de acesso, equipamentos de suporte à vida e de 

monitoramento das funções vitais (MARTINBIACHO, 2008).  

Neste contexto, um ponto que merece destaque é que, muito embora haja 

diversas vantagens da sedoanalgesia, o uso inadequado, prolongado e excessivo 

pode levar a alterações cardiovasculares (hipotensão e bradicardia), gastrointestinais 

(íleo), hepáticas, neurológicas e renais, redução de mobilidade no leito, aumento de 

fenômenos tromboembólicos, fraqueza muscular e lesões cutâneas (SFOGGIA et al., 

2003).  

Além das consequências trazidas acima, tem-se ainda o uso contínuo e 

prolongado de analgésicos e sedativos como causadores de tolerância (necessidade 

de aumentar a dose do medicamento para obter o mesmo efeito clínico), dependência 

e abstinência (conjunto de manifestações comportamentais, autonômicas e motoras, 

em resposta à suspensão feita de forma rápida, como choro constante, sudorese, 

tremores, alucinações, irritabilidade, entre outros) (SFOGGIA et al., 2003). 

Assim, os enfermeiros que atuam na UTIP precisam acompanhar as 

necessidades sedoanalgésicas de cada paciente, uma vez que ocorre variação ao 

longo do tempo e curso da doença. Por isso é preciso que se individualizem as doses 

utilizadas de acordo com as peculiaridades de cada paciente (GUPTA et al., 2011).   

Outro ponto importante a ser observado é a monitorização da sedação, que é 

fundamental para evitar a subsedação e a supersedação. A primeira produz 

sofrimento ao paciente e a segunda retarda a extubação (BARTOLOME; LÓPEZ-

HERCE; FREDDI, 2007). 

Assim, o uso da sedoanalgesia deve ser criteriosamente avaliado pela equipe 

médica, por meio dos níveis de sedação atingidos, a fim de se utilizar a menor dose 

possível e minimizar os riscos de efeitos adversos, priorizando a manutenção de uma 
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sedação ideal. Deve-se manter uma sedação profunda somente nos casos 

necessários, reduzindo-se, dessa forma, o tempo de suporte ventilatório mecânico e 

diminuindo-se consequentemente os custos com a internação hospitalar. Preconiza-

se também, evitar uma sedação insuficiente, que causaria sofrimento ao paciente, 

além de colocar sua segurança em risco (BARTOLOME; LÓPEZ-HERCE; FREDDI, 

2007). 

A monitorização durante a sedação inclui observação visual, determinação de 

sinais vitais e oximetria de pulso. O enfermeiro neste ponto, precisa reconhecer 

eventos adversos da sedoanalgesia, observando continuamente a face do paciente, 

a boca e os movimentos respiratórios, permitindo detecção rápida de depressão 

respiratória, apneia, obstrução de via aérea, laringoespasmo, hipotensão arterial, 

bradicardia, êmese e hipersalivação (BARTOLOME, 2007). 

Por meio da utilização de uma escala de avaliação do grau de sedação, a 

monitorização contribui para a evolução dos pacientes. Para tanto, “as escalas clínicas 

são os instrumentos mais utilizados pelos enfermeiros para a monitorização do grau 

de sedação e oferecem parâmetros para a integração das informações entre os 

enfermeiros e a equipe médica” (BARTOLOME; LÓPEZ-HERCE; FREDDI, 2007). 

Observa-se que as escalas clínicas, no entanto, apresentam suas limitações, 

uma vez que são subjetivas, ocorrem de forma intermitente, podendo inclusive, 

interromper o descanso do paciente. Observa-se que não há validação das escalas 

em graus profundos de sedação e em pacientes com relaxamento muscular (GUPTA 

et al., 2011). 

Podem ser citadas como escalas utilizada na pediatria a de Ramsay e a de 

Comfort. A escala de Ramsay tem uma aplicação mais simples e rápida, no entanto 

não se mostra útil em pacientes relaxados. Na escala verifica-se o seguinte: 

1 Ansiedade e/ou agitação 

2 Tranquilidade, cooperação e orientação 

3 Responsividade ao comando verbal 

4 Resposta franca à estimulação auditiva ou compreensão da glabela 

5 Resposta débil à estimulação auditiva intensa ou compressão da glabela 

6 Irresponsividade (MARTINBIACHO, 2008).  

A escala Confort por sua vez, não requer aplicação de nenhum estímulo para 

realizar a avaliação, no entanto, é mais demorada e complicada para aplicar, 
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analisando parâmetros subjetivos e objetivos, inclusive variáveis que se alteram como 

a frequência cardíaca e a tensão arterial (LAURINAVICIUS, 2012).  

A Escala Confort-Behavior, deriva da Escala Confort e utiliza variáveis 

comportamentais, como o choro. As escalas apresentam diferenças entre as suas 

aplicações, observando-se na literatura, que não há um consenso sobre a escala 

clinica mais adequada a ser utilizada (BENSENOR et al., 2004). 

Para o tratamento adequado do paciente na UTIP submetido a diversos 

procedimentos invasivos, é essencial a introdução de protocolos para o manejo da 

sedoanalgesia. Dessa forma, proporciona-se melhora recuperação, também de forma 

mais rápida e com maior possibilidade de sucesso nos procedimentos invasivos 

(SAKATA, 2010)  

Neste contexto, é de suma importância o papel do profissional de enfermagem 

na aplicação das escalas clínicas, para a monitorização do grau de sedação e para 

oferecer parâmetros para a integração das informações entre os enfermeiros e a 

equipe médica, pois tanto uma sedação em excesso quanto deficitária, causará danos 

ao paciente pediátrico (SAKATA, 2010). 

 

CONCLUSÃO 

 

O assistir, papel inerente ao enfermeiro, é de vital importância em sua 

concepção profissional relacionado aos cuidados que devem ser prestados a criança 

internada.  

Diante da internação e realização de inúmeros procedimentos invasivos 

aplicados à criança internada na UTIP, a aplicação e avaliação de sedoanalgesia 

torna-se fundamental durante a assistência prestada a este paciente, a fim de 

promover maior conforto e menos dor.  

Porém, a avaliação da sedoanalgesia em pacientes pediátricos ainda é um 

grande desafio aos enfermeiros, havendo assim, a necessidade de criação e 

aplicação de instrumentos mais adequados, além de capacitação e 

sensibilização por parte dos profissionais.  

 

Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica; Enfermeiro; Escala de 
Sedação. 
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INCIDÊNCIA DE INFECÇÕES E PRINCIPAIS MICRO-ORGANISMOS 
EM ACESSOS VENOSOS CENTRAIS E CATETERES PARA DIÁLISE 
NOS PACIENTES COM LESÃO RENAL AGUDA INTERNADOS NA 

UTI 
 

Camilla Rodrigues Vieira; Ellen de Oliveira Narciso Pitlovanciv. 
 

E-mail: camillacrv@gmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

Apesar do progresso terapêutico e tecnológico dos últimos anos, o prognostico 

da Lesão Renal Aguda (LRA) permanece sombrio, sendo considerada uma 

complicação frequente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e seu diagnostico 

tardio repercute em elevada taxa de mortalidade (MAGRO; VATTIMO, 2007). 

Sua incidência varia de acordo com a gravidade do paciente, porém é uma 

patologia reversível (SANTOS; MARINHO, 2013). 

As infecções encontradas nos pacientes com LRA são as do tipo sanguíneo, e 

estão relacionadas aos cateteres venosos, que quando instalados na UTI, são os 

responsáveis por infecções mais graves, onde a sua incidência é mais elevada, devido 

ao maior tempo de permanência, maior colonização com a flora hospitalar e maior 

manipulação (TARDIVO; NETO; JUNIOR, 2008). 

Por tanto, torna-se imprescindível o reconhecimento da seriedade dessas 

complicações, fazendo com que os profissionais planejem medidas de prevenção e 

controle da infecção, bem como o treinamento especializado destes que manuseiam 

o cateter temporário duplo-lúmen, tais ações colaboram na redução da incidência das 

infecções (FERREIRA et al., 2005).  

 

OBJETIVOS 

 

Identificar os principais micro-organismos causadores de infecção e suas 

incidências nos acessos vasculares como cateteres centrais ou de diálise, quantidade 

de lumens destes cateteres, e seu local de inserção, nos pacientes com diagnóstico 

de Lesão Renal Aguda (LRA) internados na UTI.  
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MÉTODOS 

 

A metodologia do presente estudo consiste na pesquisa bibliográfica 

sistemática, de natureza descritiva com levantamento de dados da literatura científica 

nacional e internacional no período desde 2003 a 2017, sendo estes pesquisados nas 

seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online (Scielo), Google 

Acadêmico, Biblioteca Regional de Medicina (Bireme), Literatura Latino-americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs). Utilizando as palavras chaves: Lesão renal 

aguda, cateter venoso central, infecção, micro-organismos, hemodiálise, unidade de 

terapia intensiva. Sendo encontrados 317 artigos, destes foram utilizados 25 artigos e 

2 teses para a elaboração do presente trabalho.  

Os dados encontrados foram expostos na forma de quadros, sendo eles 

divididos nas seguintes categorias: Tipo de cateter utilizado, tempo de permanência 

do cateter, incidência de infecção, tipos de micro-organismos encontrados na cultura 

da ponta desses cateteres, locais de inserção dos CVC e cateter para diálise, autores 

e ano de publicação. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Dos 27 trabalhos encontrados para a elaboração desta pesquisa, observou-se 

que dentre os principais micro-organismos encontrados estão Staphylococcus aureus, 

seguido de Staphylococcus coagulase negativo, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter baumannii, Cândida spp, Klebsiella e Leveduras, conforme tabela 

abaixo. 

 

Micro-organismo - Quantidade de Estudos 

 

Staphylococcus aureus 11 

Staphylococcus coagulase negativo 7 

Pseudomonas aeruginosa 4 

Acinetobacter baumannii 3 

Cândida spp 2 

Klebsiella 1 

Leveduras 1 
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Com relação aos locais de inserção, foram analisados 7 estudos, destes 

observou-se que em 3 o local de inserção de preferência foi veia jugular, seguida por 

veia subclávia em outros 3 estudos, apenas em 1 estudo constatou preferência pela 

veia femoral, visto que as demais veias estavam em uso de cateteres centrais para 

medicações. Com relação à incidência de infecção foi unânime que a veia femoral é 

a mais propensa à infecção, seguida por subclávia e jugular.  

Já a quantidade de lúmens que estes cateteres possuíam, em 5 estudos 

observou-se o uso de cateter duplo lúmen, e em apenas 1 estudo utilizou-se o mono 

lúmen. 

As manifestações clínicas da LRA são silenciosas e se confundem com sinais 

clínicos de diversas outras morbidades, sendo constatadas quando há alterações em 

exames laboratoriais, como a ureia e principalmente a creatinina (MAGRO; VATTIMO, 

2007).  

Porém, este marcador é utilizado quase universalmente para avaliar a função 

renal, e uma grande parte dos indivíduos que já apresentam a LRA subclínica, não 

recebem o diagnóstico e tratamento precoce ou o fazem de modo tardio, com 

repercussões renais mais graves e aumento do número de óbitos (LUFT et al., 2016).  

Com isso a sua mortalidade mantém-se elevada, apesar de técnicas dialíticas 

eficientes e complexas, a redução da sobrevida destes pacientes pode ser devida ao 

aumento na frequência de sepses e/ou a associação com disfunção de múltiplos 

órgãos (OLIVEIRA; ALVES; BEZERRA, 2009). 

Estudo realizado por Bucuvic; Ponce e Balbi (2011) com 477 pacientes, 

demonstra que 78,2% dos pacientes com LRA encontravam-se na UTI, sendo que 

destes 64,4% apresentaram diagnóstico de sepse.  

Carmo et al. (2006) estudaram 49 pacientes internados na UTI, dos quais 

12,2% obtiveram sepse, 24,5% tiveram falência de múltiplos órgãos (FMO) sem 

evidência de sepse e 30,6% apresentaram as duas entidades, ou seja, mais da 

metade dos pacientes (55,1%) apresentaram FMO, outra falência orgânica além da 

LRA, o que exemplifica de maneira clara a extrema gravidade dos pacientes com esta 

patologia internados na UTI. 

A respeito da incidência e quais os micro-organismos encontrados em 

pesquisas realizadas nas pontas desses cateteres, os seguintes autores chegam à 

seguinte conclusão:  
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Moraes e Santos (2003), analisaram 20 pontas de cateteres centrais as quais, 

5 não apresentaram crescimento bacteriano. Nas demais 15 amostras foram isolados 

7 Staphylococcus aureus, 1 Staphylococcus epidermis, 2 Pseudomonas aeruginosa, 

2 Enterobacter cloacae, 2 Enterobacter aerogenes e 1 Enterococcus faecalis. 

Ferreira e Andrade (2007) estudaram 64 pacientes em tratamento hemodialítico 

os quais foram submetidos a 145 procedimentos de implantações de cateteres. Em 

seguida, realizou a hemocultura e observou-se que aproximadamente 47% 

apresentaram cultura positiva, com relação ao perfil microbiológico em 33,4% era 

Staphylococcus aureus, seguido de 26,7% com Staphylococcus coagulase negativo, 

dentre outros microrganismos.  

Souza et al. (2011) estudaram por 10 anos 61 pacientes, destes 51% iniciaram 

a terapia dialítica por CVC. O local de instalação predominante para implante dos 

cateteres foi veia jugular interna, seguida da veia subclávia e veia femoral. Com 

relação ao índice de infecção, 35% dos pacientes retiraram o CVC por este motivo; e 

os principais microorganismos encontrados foram: gram-positivos em 67%, gram-

negativos em 14% e agentes múltiplos em 19%. 

Com relação aos locais de escolha para a implantação do cateter as veias 

jugular interna e externa, a subclávia e a femoral são as principais; estes acessos 

vasculares são temporários ou provisórios, tem vida curta e estão sujeitos a um grande 

número de complicações sendo a infecção no local de punção com manifestação 

sistêmica, a mais frequente, além de outras menos comuns tais como: hematoma, 

trombose, estenose e os acidentes durante a implantação que podem levar o paciente 

a um pneumotórax ou hemotórax (TARDIVO; NETO; JUNIOR, 2008). 

Uma pesquisa realizada na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

com 156 pacientes demonstrou que, os pacientes que tiveram o cateter duplo lúmen 

implantado em veia jugular tinham 56% chances de desenvolverem infecção em 

corrente sanguínea (ICS), do que aqueles que tiveram o cateter implantado em veia 

subclávia (GROTHE et al., 2010). 

Para Mesiano e Merchán-Hamann (2007), embora o lúmen seja considerado 

fator de risco para infecção, não foi encontrado diferença quando comparados os 

pacientes em uso de cateter venoso central com presença de infecção e o número de 

lúmen do cateter utilizado, porem observou-se preferência pela utilização de cateteres 

de duplo lúmen. 
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Pesquisa realizada por Lopes e colaboradores (2012), com 50 cateteres 

venosos centrais para diálise, 18 apresentaram infecção, destes 13 eram mono 

lúmens e 5 duplo lúmens.  

Contudo, mesmo havendo a possibilidade de complicações infecciosas, o CVC 

tem sido um avanço importante para as pessoas que necessitam de tratamento 

hemodialítico em situações emergenciais (FERREIRA et al., 2005). Portanto, torna-se 

imprescindível o reconhecimento da seriedade dessas complicações, fazendo com 

que os profissionais planejem medidas de prevenção e controle da infecção, bem 

como o treinamento especializado destes que manuseiam o cateter temporário duplo-

lúmen, tais ações colaboram na redução da incidência das infecções (FERREIRA et 

al., 2005). 

Para Nicole e Tronchin (2011), os CVC são importantes para a nefrologia 

clínica, pois permitem acesso vascular imediato para realização de HD de 

emergência, enquanto aguarda-se a confecção ou maturação da FAV, no entanto, seu 

uso está associado à ocorrência de complicações como infecção. Nesse sentido, 

medidas adequadas de manutenção desse tipo de acesso devem ser observadas 

rigorosamente a fim de prevenir efeitos indesejáveis. 

Os CVCs são um avanço para os pacientes que necessitam de tratamento 

hemodialítico emergenciais, porém, o manuseio pela equipe de saúde, é a porta de 

entrada de infecção e transmissão de microrganismos. Reduzir a incidência de 

infecção demanda na implementação de estratégias num enfoque multiprofissional 

(FERREIRA et al., 2005).  

A equipe de saúde deve estar atenta a todas as mudanças que envolvem a 

assistência prestada ao paciente e os cuidados prestados aos pacientes em uso de 

cateteres venosos centrais, pois, dessa forma, contribuem para a melhoria da 

qualidade deste atendimento, afim de diminuir os agravantes fisiológicos da patologia, 

da própria internação e dos procedimentos técnicos realizados, de tal modo, 

economizando recursos humanos e financeiros (LOPES; OLIVEIRA; SARAT, 2012). 

Com isso sabe-se que a incidência das infecções por CVC nos pacientes com 

diagnóstico de LRA internados na UTI, permanece elevada, devido à grande 

manipulação desses acessos, e do uso de drogas ou hemoderivados necessários a 

manutenção desses pacientes em estado crítico. Sendo assim, este estudo visou 

saber se existe correlação entre os tipos de cateteres, manipulação dos mesmos e os 
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agentes patógenos com o quadro clínico desses pacientes com LRA internados na 

UTI, com base na revisão da literatura. 

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta deste estudo foi avaliar a incidência de infecção em CVC e principais 

micro-organismos encontrados em pacientes com LRA, internados na UTI, pois, 

observa-se que nesta população a ocorrência de sepse é comum, assim, através 

deste trabalho pôde- se concluir que, em relação ao micro-organismo mais encontrado 

o Staphylococcus aureus sobressai-se, conforme demonstrado nas pesquisas 

mencionadas anteriormente. Quanto ao local de inserção do cateter o que tem a maior 

tendência ao desenvolvimento de infecção, a veia femoral apresentou maiores 

incidências. Já a quantidade de lúmen desses cateteres, foi indiferente quando 

considerado como fator de risco.  

 

Palavras-Chave: Lesão Renal Aguda; Cateter Venoso Central; Infecção; Micro-
organismos; Hemodiálise; Unidade de Terapia Intensiva. 
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INFECÇÃO HOSPITALAR EM SETORES DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA  

 
Janclecia Renne de Araújo Paternostre; Isaac Rosa Marques. 

 
E-mail: enf.janclecia@hotmail.com 

  
INTRODUÇÃO  

 

A infecção hospitalar (IH) tornou-se um problema de saúde pública no Brasil, 

principalmente pelo aumento da procura por estes serviços, devido ao alto número de 

acidentes, violência e doenças agudas. Neste cenário, se fez necessário à intervenção 

do Ministério da Saúde, instituindo políticas de saúde para a área hospitalar, com 

ações educativas como treinamentos e cursos específicos, abordando aspectos 

técnicos e biológicos, voltados para os profissionais de saúde (SANTOS et al., 2008). 

Assim sendo, a infecção hospitalar em Urgências e Emergências torna-se um 

evento histórico, social e não apenas biológico o que requer investimentos científicos, 

tecnológicos e humanos para a criação de medidas preventivas e de controle, sem 

perder de vista a qualidade do cuidado prestado pela enfermagem (PEREIRA et al., 

2005).  

A enfermagem responde por vários mecanismos de prevenção e controle de IH 

em diversas áreas na unidade de saúde, seja em atividades administrativas, de 

supervisão e de treinamento de pessoal ou nos cuidados prestados aos pacientes 

admitidos nas unidades de setores de urgência e emergência (FREIRE; FARIAS; 

RAMOS, 2006). Diante deste quadro, questiona-se: Como a equipe de enfermagem 

trata o assunto da IH nas unidades de urgência e emergência? 

 

OBJETIVOS  

 

Identificar na literatura como é tratado o assunto da IH na área de enfermagem 

em urgência e emergência.  

 

MÉTODOS  

 

Trata-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 
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Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). As bases consideradas foram: Literatura Latino-

Americana em Ciências da Saúde (LILACS), Medline e BDenf.  

Como critérios para a composição da amostra considerados foram: artigos em 

língua portuguesa; recorte temporal de dez anos (2007-2017); tipo de documento 

(artigo). Os termos utilizados para realizar a pesquisa foram os descritores: “infecção 

hospitalar”; “enfermagem” e “emergência”. Os resultados obtidos após a aplicação dos 

filtros foram 42 artigos que, após a leitura dos resumos, excluiu-se as duplicidades e 

aqueles que não contemplavam o tema, restando sete materiais dentro dos 

limites/filtros estabelecidos.  

De acordo com a revisão, as categorias temáticas decorrentes foram: 

conhecimento sobre infecção hospitalar, condições de trabalho relacionadas ao 

controle de infecção hospitalar e Responsabilidade dos profissionais de enfermagem 

no controle de infecção hospitalar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a análise dos materiais bibliográficos, foram construídas as três 

categorias temáticas que estão apresentadas a seguir: Conhecimento Sobre a 

Infecção Hospitalar. Os autores Moura et al. (2008), utilizam o conceito de infeção 

hospitalar como determinado pela Portaria n. 2.616 de 12 de maio de 1998. Salientam 

tratar-se de uma infecção adquirida após a internação do paciente e que se manifesta 

durante a mesma ou após a alta quando puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares.  

Alguns artigos como o de Lopes et al. (2008), mencionam as condições de 

trabalho como uma preocupação dos enfermeiros sobre o tema da IH. Uma grande 

preocupação é a exposição dos trabalhadores aos riscos ocupacionais que podem 

resultar em contrair infecções e ocasionar afastamentos. Dentre estes riscos, a 

exposição a material biológico é a mais citada.  

Nesse estudo realizado com profissionais do atendimento da unidade de 

urgência e emergência, verificou-se que a adoção das medidas de precaução-padrão 

poderia ser facilitada, também, pela educação contínua da equipe que atua nesse 

serviço.  

Nessa perspectiva, observou-se que a adesão às medidas de controle poderia 

ser influenciada por aspectos como: treinamento sobre riscos ocupacionais, uso 
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adequado dos equipamentos de proteção individual, noções sobre as infecções, 

reuniões periódicas e criação de uma central para limpeza, desinfecção e esterilização 

dos materiais.  

Outra medida que pode contribuir para diminuir a IH, segundo Oliveira; 

Damasceno e Ribeiro (2009), é o uso do jaleco. O uso do jaleco constitui importante 

item nas precauções estabelecidas para o controle das IH. Entretanto, pode tornar-se 

contaminado e constituir veículo para disseminação de bactérias resistentes. Alguns 

aspectos, como frequência e local da lavagem, uso do mesmo jaleco em diferentes 

setores e em outras instituições podem favorecer a contaminação e a consequente 

transferência de micro-organismos entre diferentes pacientes e ambientes. Carvalho 

et al. (2009) referem sobre o cuidado que se deve haver quanto ao uso do jaleco.  

Profissionais que usam uniformes em locais públicos e estes, se contaminados, 

podem contribuir para a disseminação de infecções associadas aos cuidados de 

saúde, podendo contribuir para a disseminação de patógenos em ambientes. Na visão 

de Carvalho et al. (2009), os profissionais de saúde devem tomar cuidado quanto ao 

uso de uniformes ou jalecos em locais públicos. Estes, se contaminados, podem 

contribuir para a disseminação de infecções associadas aos cuidados de saúde, 

podendo contribuir para a disseminação de patógenos em ambientes.  

Essa preocupação é relevante, pois é comum aos profissionais de saúde que 

trabalham em unidades de emergência, transitarem pelos locais próximos em áreas 

externas e públicas com uniformes em horários de pausa do trabalho. Nesse sentido, 

alguns municípios têm legislação própria sobre o uso do jaleco em locais públicos. 

Condições de Trabalho e Controle de Infecção Hospitalar.  

Também há preocupação de autores quanto à revisão de práticas inadequadas 

na tentativa de contenção da situação de IH, e assim surgiu a RDC nº 8, de 27 de 

fevereiro de 2009, que suspendeu a esterilização química por imersão, agentes 

esterilizantes líquidos, para o instrumental cirúrgico e produtos para saúde utilizados 

em procedimentos.  

Destaca-se, ainda, nessa RDC, a responsabilidade do coordenador do centro 

de material e esterilização pela supervisão de todas as atividades relacionadas ao 

processamento de instrumentais e produtos para saúde, incluindo as realizadas por 

empresas terceirizadas. Além de proibir o processamento de instrumental cirúrgico e 

produtos para saúde fora do CME, exceto quando realizado por empresas 
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terceirizadas regularizadas na autoridade sanitária (OLIVEIRA; GONÇALVES; 

PAULA, 2009).  

Responsabilidade dos Profissionais de Enfermagem no Controle de Infecção 

Hospitalar. Sobre a responsabilidade dos profissionais de enfermagem no controle de 

IH, segundo a visão de Sousa et al. (2007), a principal responsabilidade dos 

profissionais de saúde se dá frente às questões éticas, ressaltando que muitas vezes 

o interesse da instituição é sobreposto aos direitos do paciente, infringindo os 

postulados do Código de Ética, norteador da profissão e de seus direitos.  

Em muitos casos, os profissionais da área de saúde não têm preocupação com 

os deveres éticos e jurídicos que lhes possam responsabilizar pelo exercício de sua 

profissão. Prova disso são os muitos casos de omissões, assim como a ocorrência de 

imperícia, negligência, ou imprudência, pela representação político-social das 

infecções hospitalares e de seu controle.  

Cucolo; Faria e Cesarino (2007), afirmam que o profissional enfermeiro é visto 

como o principal responsável pelo papel educativo de toda a equipe de saúde, 

considerando o melhor vínculo com a equipe, assim como sua supervisão contínua, 

tendo como funções planejar, implementar e participar dos programas de formação, 

qualificação contínua e promoção da saúde dos trabalhadores.  

Oliveira; Damasceno e Ribeiro (2009) mencionam que os enfermeiros e outros 

profissionais de saúde são frequentemente lembrados da importância da higiene das 

mãos na prevenção das IH. Em uma revisão de estudos realizada entre 1980 e 2001, 

o Centro de Controle de Doenças revelou que, entre todos os trabalhadores da saúde, 

o cumprimento das recomendações de higiene de mãos "foi ruim", ocorrendo uma 

média de 40% das oportunidades que deveriam ser lavadas.  

O incentivo ao uso de álcool gel em muitas instituições de saúde tem sido 

apontado como um fator que aumenta a adesão da antissepsia das mãos entre os 

profissionais de saúde, além de ser menos agressivo às mãos dos profissionais. 

Fatores apontados para a baixa higienização das mãos são: a falta de acesso às pias, 

tempo insuficiente dos profissionais, produtos que irritam a pele, desconhecimento 

sobre seu impacto na prevenção das infecções.  

Ezaias (2012) ressalta que a importância da higienização das mãos é 

facilmente justificada pela capacidade da pele de armazenar microrganismos e, 

também devido às intensas interações das mãos com o ambiente, através do contato 

entre profissionais, artigos, superfícies e pacientes, evitando com isso a transmissão 
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horizontal microbiana. Justamente pela grande importância da temática que a 

Organização Mundial de Saúde preconiza que a higienização das mãos deve ser feita 

principalmente em cinco momentos específicos: antes e após contato com o paciente, 

antes de procedimento asséptico, após a exposição a líquidos corporais e após 

contato com as áreas próximas ao paciente.  

O procedimento da higienização das mãos abrange vários métodos, com a 

utilização de água e sabão ou antisséptico; com fricção rigorosa e sequencial das 

mãos. O autor ressalta ainda que uma boa ferramenta utilizada na estratégia 

multimodal são os lembretes no local do trabalho, que buscam o incentivo continuo 

dos profissionais de saúde, sobre a importância da higienização das mãos e também 

sobre os procedimentos adequados para realização.  

Tendo ainda o clima de segurança institucional, como ferramenta facilitadora 

para a criação de um ambiente seguro para o paciente, criando parcerias entre a 

instituição, os acompanhantes e pacientes, para que a higienização das mãos atinja 

todos os níveis esperados.  

Diante das categorias temáticas observadas em torno do tema da IH no setor 

de emergência, pode-se depreender que o profissional de enfermagem não pode se 

eximir, dada a dimensão do problema. O tema da IH permanece como foco de 

estudos, quando se trata do setor de emergência.  

Nesse sentido o enfermeiro carrega sobre si uma responsabilidade muito 

grande. Esse profissional tem a responsabilidade de coordenar o trabalho da equipe 

de enfermagem, mas também gerencia o serviço como um todo. O enfermeiro 

desempenha um papel de suma importância na prevenção, controle e combate à 

infecção (AVELINO; MARQUES, 2016).  

  

CONCLUSÃO  

 

A crescente demanda nos serviços de urgência e emergência contribui para o 

aumento do número de casos de IH. A responsabilidade de prevenir e controlar esta 

infecção envolve toda equipe. O problema da Infecção Hospitalar sempre será um 

indicador negativo na prestação de serviços à saúde. Mesmo sendo muito complexo 

o processo de planejamento, implementação e avaliação dos cuidados ao controle de 

IH, os enfermeiros demonstram segurança quanto aos desafios a serem enfrentados. 
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Técnicas que envolvem a equipe de enfermagem no processo de tomada de decisão, 

quanto aos protocolos de prevenção e controle, têm surtido efeitos positivos.  

  

Palavras-Chave: Enfermagem em Emergências; Infecção Hospitalar; Enfermagem. 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA PNEUMONIA ASSOCIADA À 
VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 

 
Josilene Rodrigues Rocha; Haviley Oliveira Martins.  

 
E-mail: josy.rocha.enf@hotmail.com 

 
INTRODUÇÃO 

 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) tem como definição 

infecção pulmonar sendo diagnostica 48 horas após a ventilação mecânica, apresenta 

uma alta taxa de morbidade e mortalidade, sendo a segunda causa mais comum de 

infecção adquirida em ambiente hospitalar. Está relacionada diretamente com a 

assistência prestada ao paciente, e sua ocorrência aumenta o tempo de internação e 

consequentemente os custos hospitalares (PERUGINI et al., 2015).  

Sendo apresentada como uma condição que pode ser prevenida, tem-se 

utilizado a incidência da (PAV) como indicador de qualidade na assistência prestada 

ao paciente dentro das unidades de terapia intensiva (UTI) (WALTRICK, 2015. p. 261). 

Por se tratar de um assunto de extrema importância, as instituições de saúde 

têm demostrado grande preocupação quanto à prevenção, investigando métodos que 

possam contribuir para a diminuição dos índices de PAV (SACHETTI, 2014. P. 356). 

Diante do exposto o presente estudo tem como objetivo identificar todas as 

medidas de prevenção para a pneumonia associada à ventilação mecânica realizada 

dentro das unidades de terapia intensiva, justificando a grande relevância que o 

estudo apresenta, por fornecer informações que podem contribuir na qualidade da 

assistência, podendo refletir na diminuição das taxas de ocorrência de PAV. 

  

OBJETIVOS 

 

Identificar todas as medidas de prevenção para a pneumonia associada à 

ventilação mecânica realizada dentro das unidades de terapia intensiva, como forma 

de ampliar o conhecimento, de toda a equipe multidisciplinar, possibilitando antecipar-

se aos acontecimentos, promovendo uma assistência mais segura e efetiva, um 

melhor prognóstico para os pacientes submetidos a ventilação mecânica (PAV) dentro 

das unidades de terapia intensiva. 
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MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica. Para sua elaboração foram percorridas 

as seguintes etapas: 

Identificação do tema e seleção da hipótese de pesquisa, e estabelecimento 

dos critérios de inclusão e exclusão. 

Para seleção dos textos foi realizado um levantamento na internet, utilizando a 

base de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

Foram utilizadas as palavras-chave (consideradas como descritores no Decs): 

Pneumonia and ventilação and mecânica, e incluídos textos publicados em português, 

entre 2012 a 2017. A coleta e análise de dados foram realizadas nos meses de 

setembro e outubro de 2017. 

Na intersecção dos descritores no banco de dados utilizado para busca, foi 

encontrada a seguinte quantidade de textos exposta na figura a seguir: 

 

Detalhamento de busca de textos. 

 

1. Busca na base de dados utilizando os descritores: Pneumonia AND Ventilação 

AND Mecânica. 

2. Textos encontrados disponíveis na biblioteca virtual após filtros: artigos, 

assunto principal pneumonia associada a ventilação mecânica, de 2012 á 2017 

em português 22. 

3. Textos eliminado por não serem pertinentes ao assunto N° = 10. 

4. Textos eliminados por estarem repetidos N°= 5. 

5. Textos selecionados para compor a presente revisão integrativa N°=07. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo se encontra uma tabela que sintetiza os objetivos e síntese do 

conhecimento produzido pelos textos analisados. 
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Objetivos e síntese dos textos analisado. 

 

Objetivo e Síntese do conhecimento 

 

1. Título: Comparação entre um método de diagnóstico clínico do Center for 

Disease Control and Prevention para identificação de pneumonia associada à 

ventilação mecânica.  

Objetivo: Avaliar a concordância entre avaliação clínica à beira do leito, e o 

método de vigilância do NHSN/CDC 2013 na identificação dos casos de PAV.  

Síntese do conhecimento: Aponta a importância de buscar, métodos de 

vigilância com intuito de desenvolver medidas de prevenção efetivas para a 

PAV, porém os métodos estudados mostraram baixa capacidade, por usar altos 

pontos de corte, excluindo as variáveis de alta sensibilidade e por subestimar 

os achados clínicos. Buscou diminuir a variação das variáveis clínicas usando 

os métodos da microbiologia através do estudo da secreção das vias aéreas, e 

conclui que esses métodos não são satisfatórios como método de vigilância. 

 

2. Título: Adesão às medidas de um bundle para prevenção de pneumonia 

associada à ventilação mecânica.  

Objetivo: Avaliar a adesão às medidas de um bundle para a prevenção da 

PAVM pelos profissionais que atuam na assistência direta ao paciente em UTI, 

avaliando o impacto dessas medidas nas taxas de PVAM.  

Síntese do conhecimento: As medidas que compõe o bundle são: cabeceira 

elevada entre 30° e 45°, elevação do filtro umidificador conectado ao TOT, 

devendo estar elevado acima da região da traqueia, verificar a ausência de 

líquidos no circuito das traqueias e no filtro umidificador, higiene oral com 

clorexidina no mínimo uma vez por turno, verificação da pressão do balonete 

do TOT diariamente estando entre 20 e 30 cmHO, e realização de fisioterapia 

três vezes ao dia.  

O estudo mostra que não houve adesão completa ao bundle, pelos 

profissionais envolvidos nos cuidados ao paciente, refletindo na não redução 

das taxas de ocorrência de PAV.   
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3. Título: Pneumonia associada à ventilação mecânica: discursos de profissionais 

acerca da prevenção.  

Objetivo: Identificar os cuidados que os profissionais de enfermagem e 

fisioterapia de uma unidade de Terapia Intensiva conhecem e consideram 

importantes para a prevenção da PAV.  

Síntese do conhecimento: Aponta a necessidade de identificar os principais 

fatores de risco, e intervir nos fatores modificáveis, sendo eles: vigilância 

microbiológica periódica, instituição de protocolos de prevenção, redução de 

prescrição inadequadas de antibióticos, entre outros, usar após ser 

comprovada sua eficácia.  

Ficou evidente que os profissionais de enfermagem e fisioterapia conhecem e 

usam grande parte dos cuidados, sendo eles: higiene oral e das mãos, 

prevenção de broncoaspiração, cuidados com aspiração endotraqueal e 

circuito respiratório e avaliação diária da possibilidade de extubação.  

 

4. Título: Definindo pneumonia associada à ventilação mecânica: um conceito em 

(des) construção.  

Objetivo: Construir um modelo mais definitivo de PAV, que não permita tantas 

variáveis.  

Síntese do conhecimento: Aponta a dificuldade em diagnosticar com precisão 

a PAV, e que o tempo prolongado da ventilação mecânica tem impacto 

significativo no quadro de ocorrência e piora do paciente, e que o uso de um 

bundle aumenta a possibilidade de aderência dos profissionais em aplicar as 

medidas de prevenção. 

 

5. Título: Adesão às medidas de prevenção para a pneumonia associada à 

ventilação mecânica. 

Objetivo: Avaliar a adesão dos profissionais de saúde das unidades de terapia 

intensiva às medidas preventivas de pneumonia associada à ventilação 

mecânica implantadas no hospital.  

Síntese do conhecimento: Afirma a necessidade de intervenções significativas 

à sua prevenção, através do uso de bundles baseados em evidências, e que 

quando executadas de forma multidisciplinar melhoram substancialmente a 

assistência à Saúde. O bundle é composto por: elevação da cabeceira 30-45° 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 692 

profilaxia de TVP, profilaxia de úlcera péptica, interrupção da sedação, higiene 

oral e pressão do cuff.  

Entre os fatores que indicam a não adesão aos cuidados estão: a falta de 

profissionais, a falta de conhecimento técnico quanto ao risco da não adesão a 

esses cuidados, falta da sistematização de enfermagem e ausência de uma 

auditoria eficiente, tornando evidente a necessidade de práticas educativas de 

prevenção contínuas. 

 

6. Título: Avaliação da implementação de novo protocolo de higiene bucal em um 

centro de terapia intensiva para prevenção de pneumonia associada à 

ventilação mecânica.  

Objetivo: Avaliar os procedimentos de higiene bucal associado a um agente 

químico na prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica na UTI 

de um hospital ligado ao sistema público de saúde em Belo Horizonte - MG.  

Síntese do conhecimento: Relata que o a falta de higiene bucal e outros fatores 

adicionais como: falta da mastigação, ausência da fala, a redução do fluxo 

salivar por uso de algumas medicações, quadro comum em paciente com VM 

contribuem para o aumento do biofilme, ocorrendo a colonização de patógenos 

respiratórios resistentes aos antibióticos.  

Enfatiza que a higiene oral e negligenciada pelos profissionais devido à falta de 

profissional odontológico no setor de UTI, falta de conhecimento dos 

profissionais da enfermagem e as limitações físicas do paciente.  Demonstra 

que o uso de protocolos de higiene bucal contribui para a redução da PAV, e 

que a higiene bucal com clorexidina e considerada pela ANVISA como uma 

medida específica na prevenção de pneumonia.   

 

7. Título: Eficácia de estratégias educativas para ações preventivas da pneumonia 

associada à ventilação mecânica.  

Objetivo: Determinar a eficácia de estratégia educativa para melhorar o 

desenvolvimento da equipe de enfermagem na realização de procedimentos 

preventivos da pneumonia associada à ventilação mecânica.   

Síntese do conhecimento: Aponta como medida de redução da PAV a higiene 

das mãos, implementação de protocolos para uso racial de antimicrobianos, 

interrupção diária da sedação, desmame ventilatório, a redução de 
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procedimentos invasivos na UTI, prevenção da colonização do trato 

gastrointestinal, manter cabeceira elevada 30-45°, higiene oral, limpeza das 

vias aéreas manejo da prótese e circuitos ventilatórios com técnica asséptica. 

Preconiza o uso de pacotes de cuidados (bundles) e programas educativos 

visando maior efetividade na implementação das atividades preventivas da 

PAV.  

Este estudo identificou a importância do pacote de cuidados denominado 

bundles citado em seis dos sete artigos que o compõe. As medidas preventivas mais 

usadas foram: a higiene oral com uso de clorexidina, higiene das mãos, pressão do 

cuff, elevação da cabeceira de 30-45°, aspiração endotraqueal e do circuito 

ventilatório com uso de técnicas assépticas, interrupção diária da sedação e avaliação 

diária da possibilidade de extubação.  

Evidenciou que os principais fatores para o não uso das medidas preventivas 

na PAV é falta de conhecimento das complicações geradas ao paciente desprovido 

desses cuidados, e a falta de conhecimentos técnicos das equipes Multidisciplinares 

para execução dos cuidados, tornando necessárias uma educação continuada e 

construção de protocolos após ser comprovada a efetivação das ações preventivas.  

Porém, ainda existe subjetividade e falta de padronização no diagnóstico 

conclusivo, e há muita variação nas taxas de ocorrência da PAV. Os protocolos variam 

de uma instituição para outra, e não existe uma padronização nos critérios de 

diagnóstico e de prevenção,  

 

CONCLUSÃO 

 

A pneumonia associada à ventilação mecânica é considerada a mais comum 

das infecções, e por apresentar um alto índice de incidência, de mortalidade, baixo 

índice de redução e prolongamento do tempo de internação dos pacientes em 

ventilação mecânica nas unidades de terapia intensiva, justifica-se a necessidade de 

ampliar os conhecimentos dos profissionais envolvidos no cuidado, sendo sugerida a 

realização de novos e estudos com o intuito de promover qualidade na assistência e 

segurança aos pacientes submetidos à ventilação mecânica. 

 

Palavras-Chave: Pneumonia; Ventilação; Mecânica. 
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RELACIONADO A DESIDRATAÇÃO  
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INTRODUÇÃO  

 

Segundo Johann (2015), devido aumento da perspectiva de vida, aumentou se 

o número de pacientes idosos no serviço de saúde, sendo necessário pensar em 

métodos mais adequados ao atendimento dessa população, gerando a necessidade 

de uma melhor atenção de saúde voltada ao idoso.   

Conforme Barros et al. (2015), um dos sintomas mais frequentes encontrado 

no idoso nos serviços de saúde é a confusão mental, que pode estar associada há 

vários aspectos, sendo uma delas relacionado a desidratação. Quando os idosos 

apresentam confusão mental podem permanecer acamados nos serviços de saúde 

(LIMA et al., 2009).   

Mardegan et al. (2009) afirma que o idoso está mais propenso ao processo de 

desidratação. Neste contexto, os profissionais de saúde frente a confusão mental no 

idoso, tendem a ter dificuldades de intervenção, já que a confusão mental no idoso é 

tida como habitual e os profissionais deixam de associá-la com a desidratação 

(SOUZA et al., 2009). 

Por esta razão faz-se necessário essa pesquisa para evidenciar a confusão 

mental no idoso relacionado a desidratação, a fim de evitar piora no estado de saúde 

do paciente idoso.   

 

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever a desidratação como causa de confusão mental no 

idoso.  

 

MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica do tipo integrativa, tendo em vista que 

essa pesquisa se dedica a buscar e avaliar o conhecimento publicado referente ao 

tema da pesquisa.  
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A revisão integrativa da pesquisa inclui análises de pesquisas relevantes para 

o suporte da tomada de decisão e melhoria do atendimento clínico, possibilitando a 

síntese do conhecimento do assunto, além de apontar a necessidade de novos 

estudos sobre o tema da pesquisa.  

Esse método da pesquisa permite a síntese de estudos publicados 

possibilitando o entendimento sobre o assunto da pesquisa, disponibilizando aos 

profissionais da saúde o acesso a decisão contribuindo para o saber crítico. Os 

procedimentos adotados para a revisão incluem a seleção dos descritores idoso, 

confusão mental e desidratação nas bases de dados: Scientific Eletronic Library 

Online (SCIELO) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).  

Adotado como critério de inclusão: as publicações disponíveis na íntegra, no 

período de 2000 a 2016, em português, estudos originais e de revisão relacionado ao 

tema da pesquisa. Como critério de exclusão: artigos redundantes, artigos não 

acessíveis em texto completo, artigos que não abordaram o tema da pesquisa. Foram 

selecionados 30 artigos nacionais e utilizou-se 12 artigos que apresentaram 

pertinência com o tema do estudo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De acordo com Costa e Rocha (2016), a desidratação ocorre devido a 

diminuição do líquido no volume intravascular.  

Lopes (2014), ressalta que a água é um elemento importante para a manter a 

vida, tendo o papel de transportar os nutrientes e resíduos do metabolismo celular. A 

água do corpo é também eliminada pela respiração, vias urinárias, fecal e suor, 

necessitando de reposição para o funcionamento do organismo, pois as perdas são 

continuas, sendo a água e líquidos fundamentais para a hidratação do corpo do idoso, 

juntamente com os alimentos ricos em água na sua composição.  

A desidratação é um distúrbio hidroeletrolítico muito encontrado no idoso, que 

ocorre quando há diminuição de líquido no organismo e, quando não há compensação 

o idoso tem dificuldades de nutrir as células.   

Com o envelhecimento podem surgir processos patológicos, iatrogênicos, 

sociais e ambientais que interferem em seu corpo predispondo-o a desidratação mais 

frequentemente do que no jovem, já que a senescência também o predispõe a um 
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risco maior de desidratação pelo próprio processo do avançar da idade (LOPES, 

2014).  

A função intelectual acaba sofrendo modificações, sendo difícil associar se há 

processos patológicos ou de origem própria do envelhecimento do sistema nervoso, 

já que o cérebro do idoso sofre mudanças podendo se apresentar atrófico e, dessa 

forma pode diminuir as funções dos neurônios e da circulação cerebral, tornando-se 

difícil distinguir as alterações mentais das doenças senis ou da senescência (FILHO; 

NETTO, 2000).  

De acordo com Johann (2015) o fluxo de sangue cerebral quando diminuído, 

pode ocasionar uma circulação sanguínea precária do sistema nervoso e uma má 

perfusão cerebral, podendo o indivíduo apresentar interferências nas funções 

neurológicas, desencadeando a confusão mental. Logo, a falta de liquido no sangue 

faz o idoso ter uma diminuição da circulação no sistema nervoso, privando o cérebro 

de oxigênio e glicose e consequentemente de energia, diminuindo o metabolismo e 

causando transtornos mentais como a confusão mental relacionada a desidratação.  

Neste contexto, nos serviços de saúde percebe-se um despreparo dos 

profissionais de saúde em relação a não percepção da desidratação como fator 

predisponente a confusão mental, sendo assim, necessário um olhar maior em relação 

aos sinais e sintomas precoces de desidratação no idoso, principalmente para 

prevenir o choque circulatório (COSTA; ROCHA, 2016).  

Uma vez que a confusão mental no idoso pode estar associado a vários fatores, 

os profissionais da saúde pré-julgam o idoso com confusão mental, como uma 

situação normal e esperada pelo avanço da idade, esquecendo-se de avaliar a 

confusão mental como um sinal ou sintoma (PESTANA; CALDAS, 2009).  

Este autor ainda refere que é importante uma percepção antecipada dos sinais 

e sintomas de desidratação, podendo trazer benefícios para o paciente idoso 

confirmando ou não a confusão relacionada a desidratação. Assim, pode-se citar 

como fator que desencadeia a desidratação, o próprio processo do envelhecimento, 

já que o indivíduo tem perda de água em seu corpo, apresentando menor reserva de 

líquidos, tornando-se mais propenso a desidratação.   

Ainda neste contexto, vale ressaltar que o hipotálamo é importante na 

regulação da água corporal do indivíduo, estimulando a ingestão da água e regulando 

a diurese (SILVA et al., 2011).  
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Assim, a sede é um resultado da necessidade do organismo do ser humano em 

se hidratar (SILVA et. al., 2011). A diminuição da sede é como um fator predisponente 

para a desidratação durante o envelhecimento (BOTOSSO et al., 2011).  

Entende-se que a redução da sede que ocorre no idoso mesmo saudável, 

podendo levá-lo a esquecer de tomar água, gerando a falta de líquidos e reduzindo o 

desempenho das reações químicas e funcionais dos tecidos (LOPES, 2014).  

O idoso pode desidratar por alteração do estado de consciência, por falta de 

água disponível, por medo da incontinência urinária, por perda da autonomia física ou 

psicológica. A perda de líquido no corpo pode ainda ser aumentada com o tempo 

quente (LOPES, 2014).  

Outro fator agravante que interfere, neste contexto, é a dificuldade de deglutir, 

situação comumente encontrada nos idosos que leva a diminuição da ingestão líquida 

(CHAGAS; ROCHA, 2012), reforçando a dificuldade de hidratar o organismo.  

Lopes (2014) refere ainda que na desidratação os principais sinais que devem 

ser observados são: diminuição da prega cutânea, hipotensão, olhos encavados e 

boca seca. O mesmo refere que o idoso apresenta condições do processo do 

envelhecimento como a redução da saliva, diminuição da elastina e da prega cutânea, 

diminuição da gordura periorbital gerando olhos encavados, hipotensão ortostática 

que pode estar relacionado ao uso incorreto de antihipertensivo, sendo que estes 

podem gerar a confusão mental no idoso por desidratação.   

Além disso, o tratamento de vários problemas de saúde como hipertensão 

arterial, demências, acidentes vasculares cerebrais, coronariopatias e diabetes 

mellitus podem causar desidratação no idoso e consequentemente o sinal de 

confusão mental. O uso de medicamentos como anti-hipertensivos e diuréticos pode 

afetar o balanço hídrico facilitando o agravamento da desidratação e da confusão 

mental (BOTOSSO et al., 2011).  

Por isso, as doenças crônicas e tratamentos medicamentosos podem causar a 

desidratação no idoso com maior frequência, como por exemplo na diabetes mellitus 

que pode aumentar a diurese e desidratar o paciente, já que é habitual o paciente 

idoso ter maior disposição a ter doenças crônicas e fazer uso de medicamento diários.  

Segundo Silva et al. (2011) refere que outros fatores que podem desencadear 

a desidratação no idoso é a sudorese intensa, a prática de atividade física e a 

hipertermia, estas últimas refere-se principalmente às enfermidades agudas, que 

associadas à diarreia e vômitos, a febre leva a perda de líquidos que culmina a 
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confusão mental e, se não tratadas adequadamente e rapidamente podem evidenciar 

situações maiores de gravidade (COSTA; ROCHA, 2016).  

Assim, a confusão mental na desidratação é causada pela falta de fluidos 

intracelular interferindo no desempenho mental cognitivo, devido a diminuição da 

perfusão cerebral e alterações eletrolíticas e metabólicas na célula nervosa, causando 

a confusão mental. E em casos graves de desidratação, o idoso pode apresentar 

confusão mental e perder a consciência, podendo ser fatal (LOPES, 2014).   

Com isso, o paciente idoso com confusão mental deve ser avaliado 

rapidamente prevenindo piora no estado de saúde. Porém, a desidratação pode ser 

silenciosa e apresentar sinais somente quando o idoso estiver grave. No entanto, pode 

ser tanto previsível quanto reversível se constatada precocemente (LOPES, 2014). 

Por isso faz necessária uma avaliação precoce.  

A desidratação quando não tratada precocemente pode levar ao choque 

circulatório, causando redução da perfusão tecidual e dificultando a função celular, 

aumentando o risco de mortalidade, necessitando de intervenção rápida e precoce, 

tratando e eliminando a causa (COSTA; ROCHA, 2016). Gerando complicações que 

podem ser prevenidas.  

Portanto, o paciente idoso deve ter os sinais de desidratação melhor avaliados 

já na admissão, pensando-se na hipótese de confusão mental relacionada a 

desidratação, o paciente idoso com confusão mental deve ter uma coleta de 

informações referente a ingestão e perda recente de líquidos e antecedentes 

patológicos, níveis de ureia aumentado, concentração da urina, como sinal de 

desidratação na admissão na unidade de saúde para melhor e correta avaliação 

(LOPES, 2014).  

Ressalva-se que a ocorrência de desidratação mesmo leve ou grave prejudica 

o rendimento do organismo (SILVA et al., 2011).  

Assim, segundo Veras (2003) diante do aumento da perspectiva de vida é 

importante que os serviços de saúde estejam preparados para atender o idoso, 

evitando gastos e internações prolongadas. A situação de gerar melhor cuidados para 

o idoso gera a necessidade de um melhor conhecimento do processo do 

envelhecimento em busca de tratar melhor e prevenir danos (PESTANA; CALDAS, 

2009).  
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CONCLUSÃO  

 

O idoso no serviço de saúde pode apresentar confusão mental relacionada a 

desidratação, sendo uma situação muito comum a esta faixa etária, por diversas vezes 

subjugada pelos profissionais de saúde que reconhecem a confusão mental, mas não 

relacionam a condição de desidratação.  

A confusão mental deve ser melhor avaliada pelo profissional de saúde, 

identificando-se principalmente os sinais e sintomas relacionando-os a desidratação, 

através de identificação dos fatores causais e não simplesmente concluindo o 

diagnóstico sobre a confusão mental. Cabe ainda, prestar a assistência mais 

adequada diante de cada fator causal a fim de prevenir piora no quadro do idoso.   

 

Palavras-Chave: Idoso; Desidratação; Confusão Mental. 
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PERCEPÇÕES DOS PROFISSIONAIS SOBRE HUMANIZAÇÃO E 
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM SETOR DE 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA  
 

Rodrigo Garcez Brito; Vivian Yuka Chino. 
 

E-mail: rodrigo-garcez2016@hotmail.com 
 

INTRODUÇÃO  

 

Nas últimas décadas, a construção das políticas de saúde, objetivou a 

implantação da prática de saúde voltada para a integralidade no cuidado. O 

acolhimento com classificação de risco no contexto da Política Nacional de 

Humanização é visto como um novo modelo para reorganização dos serviços de 

Emergência proporcionando um atendimento mais humano ao paciente, avaliando-se 

suas queixas e necessidades (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

O acolhimento deve ser adotado por todos os profissionais envolvidos no 

processo de produção em saúde, por se tratar de uma postura ética. Não há 

profissional específico para realizá-lo, por isso o acolhimento é diferente da triagem, 

já que o ato de acolher inclui o paciente em todo o processo de saúde, não se 

resumindo somente ao momento da recepção, devendo ocorrer em todos os locais e 

momentos do atendimento (ROSSAVEIS et al., 2011).  

O atendimento ocorre de acordo com o grau de prioridade, no qual os 

profissionais de saúde envolvidos no acolhimento com classificação de risco devem 

possuir conhecimento e raciocínio clínico, cabendo ao enfermeiro avaliar, orientar e 

encaminhar os usuários corretamente, além de priorizar o atendimento dos casos 

graves, visando a expectativa de vida do paciente (NASCIMENTO et al., 2011).  

 

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever as percepções dos profissionais de enfermagem quanto 

aos aspectos positivos e as dificuldades relacionados a humanização e acolhimento 

com classificação de risco em unidades de emergência.  
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MÉTODOS  

 

Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, que proporciona 

acesso rápido as partes importantes da pesquisa, fundamentando a tomada de 

decisão, oferecendo um saber crítico (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008).  

Para nortear o estudo questionou-se: Qual a percepção dos profissionais de 

enfermagem sobre a humanização e o acolhimento com classificação de risco nas 

unidades de Emergência? O levantamento bibliográfico foi realizado na BIREME, 

buscando-se artigos indexados nas bases de dados LILACS (Literatura Latino-

Americana em Ciências de Saúde), BDENF (Base de Dados Bibliográficos 

Especializada na Área de Enfermagem do Brasil) e Scielo (Scientific Eletronic Library 

Online).  

Os descritores utilizados foram: humanização, acolhimento, emergência e 

enfermagem. Para a inclusão dos artigos foram utilizados os seguintes critérios que 

nortearam o estudo: disponibilizados na íntegra nas bases de dados, no período entre 

2011 e 2017, artigos que abordassem a temática sobre humanização e acolhimento 

com classificação de risco e com qualquer delineamento metodológico.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O resultado das buscas de artigos científicos de acordo com os descritores 

ocorreu da seguinte forma: o descritor humanização resultou em 3.831 artigos; 

humanização e acolhimento em 419 artigos; humanização e acolhimento e 

emergência em 58 artigos e humanização e acolhimento e emergência e enfermagem 

resultou finalmente em 26 artigos.  

Destes 26 artigos que foram lidos na íntegra, 17 foram excluídos, dos quais 2 

artigos não foram disponibilizados na integra nas bases de dados, 2 artigos não 

compreendiam o período estipulado, 4 artigos foram excluídos por duplicidade, 9 

artigos foram excluídos por não abordarem diretamente o tema, sendo assim a 

amostra final composta de 9 artigos científicos.  

Após a leitura do material, os resultados e a discussão foram divididos em dois 

eixos: percepção dos profissionais sobre humanização e acolhimento com 

classificação de risco quanto aos aspectos positivos e as dificuldades na 

implementação acolhimento de risco.  
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Eixo 1: Percepção dos profissionais quanto os aspectos positivos relacionados 

a humanização e Acolhimento com classificação de risco (ACCR)   

A humanização é vista como a valorização do ser humano, o atendimento de 

forma digna e respeitosa, respeitando as diferenças, além de acolher e orientar 

suprindo as necessidades do paciente e acompanhante. Assim, no contexto do ACCR, 

a humanização gera um vínculo de confiança entre paciente, acompanhante e 

profissional, facilitando a assistência a este paciente e adesão ao tratamento proposto 

(NETO et al., 2013).  

A humanização vai além do aspecto relacional entre profissional/paciente, mas 

deve estender-se aos familiares e acompanhantes, além disso outros aspectos podem 

ser englobados neste termo como os aspectos físico-estruturais da unidade e o 

aspecto operacional, como por exemplo o preparo e treinamento da equipe (ZEM; 

MONTEZELI; PERES, 2013).   

O ACCR surge como um novo modelo de atendimento, possibilitando a 

reorganização na assistência prestada, permitindo escutar o paciente e fornecer ao 

menos orientações no que se diz ao tempo de espera e sua condição clínica através 

da classificação de risco (SHIROMA; PIRES, 2011).  

O ACCR possui outros objetivos além de organizar as filas de espera e propor 

uma ordem de atendimento e não a ordem de chegada, como: garantir o atendimento 

imediato para pessoas com risco elevado, orientação aos pacientes de menor 

complexidade, aumentar a satisfação do usuário, informar o tempo provável de espera 

e possibilitar a construção de redes internas e externas do atendimento (ZEM; 

MONTEZELI; PERES, 2013). 

Assim, o acolhimento é mais que uma atividade de recepção no serviço 

encarregado a um determinado profissional ou em um local específico. Tratase de 

uma técnica de conversa que pode ocorrer em qualquer momento do atendimento e 

que ajuda no reconhecimento das necessidades que os usuários buscaram por 

atendimento. O acolhimento é entendido como um espaço que visa a escuta, a 

identificação das necessidades e a partir dos relatos sobre as queixas e o respeito às 

diferenças, devendo ser baseadas no diálogo e construídas relações humanizadas 

entre quem cuida e quem é cuidado, afastando-se um pouco do foco da doença e 

valorizando-se os aspectos sociais, econômicos, crenças, valores e histórias de vida 

(NETO et al., 2013).  
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Para que possa por em prática o ACCR os enfermeiros elencaram como 

necessário o multiprofissionalismo, processo educativo, conhecimento científico, 

competências gerenciais e autonomia do enfermeiro (ZEM; MONTEZELI; PERES, 

2013).  

O enfermeiro é tido como o profissional mais capacitado para realizar o ACCR 

como está previsto pelo Ministério da Saúde que outorga a responsabilidade para o 

enfermeiro, preferencialmente, com experiência em serviços de urgência e 

emergência e previamente capacitado para tal função (ZEM; MONTEZELI; PERES, 

2013). 

Assim, para que o enfermeiro tenha êxito na sua avaliação, tem que por em 

prática seus conhecimentos teóricos – prático e sinais e sintomas fisiológicos e 

patológicos (ROSSANEIS et al., 2011).  

Observa-se outros dois pontos importantes em questão ao acolhimento com 

classificação de risco: prioridade e agilidade no atendimento.   

Relacionado a prioridade e agilidade no atendimento, os profissionais avaliaram 

como positivo a implementação do acolhimento com classificação de risco pois 

proporciona uma resposta rápida ao usuário, que estão com agravos agudos e 

necessitam de intervenções imediatas seja ela médica ou de enfermagem. 

(NASCIMENTO et al., 2011).  

O ACCR possibilita a garantia do acesso na unidade de maneira continua e 

hierarquizada, pois possibilita a escuta qualificada, gerenciamento e padronização do 

fluxo e avaliação do acesso ao cuidado, gerando assim a redução da superlotação e 

estreitamento da relação usuário/equipe de saúde (JUNIOR; MATSUDA, 2011).  

Outro ponto de importância é que a ACCR trouxe segurança, uma vez os 

pacientes acolhidos e classificados foram escutados e orientados pelo enfermeiro, 

diminuindo significativamente os agravos gerados pela espera (NASCIMENTO et al., 

2011).  

A ACCR possibilita o enfermeiro realizar uma triagem/avaliação dando 

prioridade aos casos mais urgentes ou direcionar este paciente a unidade básica de 

saúde para realizar se o tratamento, caso necessário. Desta maneira aplicando a 

equidade e integralidade como princípios da Política Nacional de Humanização, pode-

se gerar assim a qualidade no atendimento inicial e colaborar posteriormente para 

uma assistência integral e individualizada do paciente (PRUDÊNCIO et al., 2015).  
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Eixo 2: Percepção dos profissionais quanto as dificuldades relacionadas a 

humanização e Acolhimento com classificação de risco (ACCR). 

Os profissionais destacam que a falta de estrutura, o conforto tanto do 

profissional quanto do paciente, a falta de comunicação entre os serviços dentro da 

instituição, a falta de materiais, o descompromisso de alguns profissionais com o 

trabalho contribui para um atendimento menos humanizado e acolhedor 

(NASCIMENTO et al., 2011).  

Os achados desta pesquisa reforçamos achados de outro estudo realizado no 

Rio de Janeiro que identificou que principais fatores que dificultam a realização da 

classificação de risco de forma humanizada são: estrutura física inadequada, falta de 

materiais adequados, número insuficiente de recursos humanos, dificuldade na 

capacitação profissional e falta de entendimento político a respeito da classificação de 

risco (PRUDÊNCIO et al., 2016).  

A longa jornada de trabalho é um ponto negativo relatado pelos profissionais 

para a realização de uma assistência humanizada, isto se dá pelo fato de muitas das 

vezes atuarem com escalas reduzidas, atendimento das altas demandas, realização 

de procedimentos e a supremacia das rotinas de trabalho, acaba interferindo  na não 

valorização da escuta, orientação, interação e atenção ao paciente e seu 

acompanhante (GRIMBERG et al., 2015).  

Foi observado que a falta de recursos materiais e humanos somada a 

sobrecarga de trabalho acaba influenciando o profissional a realizar a assistência de 

forma robótica frente ao paciente e acompanhante, gerando possíveis conflitos neste 

atendimento (GRIMBERG et al., 2015).  

Em estudo realizado em uma Unidade de Pronto Atendimento da Bahia 

identificou que um dos fatores relatados pelos enfermeiros foi a mudança da lógica de 

atendimento que antes era padronizada por chegada e não por gravidade, gerando 

automaticamente o questionamento da população quanto a esse método 

(PRUDÊNCIO et al., 2016).  

A mesma dificuldade foi identificada em Santa Catarina, evidenciando que o 

desconhecimento do ACCR pela população dificulta o desenvolvimento, já que por 

diversas vezes o profissional é obrigado a interromper o atendimento para explicar 

novamente a pacientes avaliados anteriormente sobre o fluxo de atendimento, 

gerando desgaste a este profissional (NASCIMENTO et al., 2011).  
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É fato que estes aspectos dificultadores interferem sobre a proposta de 

trabalho, porém os aspectos facilitadores devem sobrepor-se aos aspectos 

dificultadores, uma vez que estes geram uma preocupação grande, já que a proposta 

de trabalho pode não alcançar o objetivo proposto pela Política Nacional de 

Humanização.  

 

CONCLUSÃO  

 

Foi percebido que o ACCR é tido como novo modelo de atendimento, que visa 

prestar a assistência mais humanizada, possibilitando a priorização dos casos mais 

graves à assistência imediata, através de escuta qualificada, orientação ao paciente 

e o direcionamento para outros serviços, possibilitando a garantia do acesso e 

segurança à assistência prestada, mesmo diante de alguns entraves que dificultem a 

proposta do ACCR. Assim, a humanização no ACCR é imprescindível para um 

atendimento mais estreito entre profissional, paciente e família.  

 

Palavras-Chave: Humanização; Acolhimento; Emergência; Enfermagem. 
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PREPARO ESTRATÉGICO DA ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA 
FRENTE AO CUIDADO PALIATIVO 

 
 

Denise dos Santos Melo; Isaac Rosa Marques. 
 

E-mail: melo-denise@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO 

 

O cuidado paliativo consiste em promover a assistência ao paciente, diante de 

uma equipe multidisciplinar, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente 

e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, através de uma 

prevenção e alivio do sofrimento, promovendo um tratamento precoce e avaliações, 

para dor, sintomas físico, sociais, psicológicos e espirituais (ACADEMIA NACIONAL 

DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012).  

Essa modalidade de cuidado trata de quando todas as medidas terapêuticas 

foram esgotadas, sem perspectiva de cura. Sendo assim a enfermagem de 

emergência e urgência é multidimensional, com uma diversidade de conhecimentos, 

de doentes e de processos de doença. Necessitando assim de um enfermeiro ter a 

capacidade de ímpar, avaliar, intervir e cuidar de forma mais geral ou mais específica 

(MARTINS; AGNÉS; SAPETA, 2012).  

Diversas vezes o atendimento na emergência é necessário, e na maioria das 

vezes a internação é inevitável, mostrando que a equipe assistencial da emergência 

apresenta uma dificuldade multiprofissional no atendimento aos pacientes em 

cuidados paliativos, pois é algo muito recorrente. E esta dificuldade tem relação ao 

local correto de permanência destes pacientes, a demanda de tempo e inseguranças 

da equipe em como lidar com esse paciente. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na literatura os elementos fundamentais necessários para a 

dispensação de cuidados paliativos pelos profissionais enfermeiros que atuam em 

unidades de emergência. 
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MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão da literatura. Foi 

utilizado o portal da Biblioteca Virtual em Saúde para executar a pesquisa 

bibliográfica. Pela interface de pesquisa disponível foram usadas as seguintes 

palavras: cuidados paliativos AND estratégias na assistência AND emergência.  

A composição da amostra considerou os seguintes filtros: recorte temporal de 

2006 a 2017, materiais em língua portuguesa, tipo de documento artigo, livro ou 

monografia, dissertação ou tese. Neste processo resultaram 35 materiais. 

Considerando o objetivo da pesquisa, exploratórios materiais foram excluídos devido 

repetição ou inadequação à temática do estudo. Dessa forma a amostra de análise foi 

composta por 20 materiais. A análise dos materiais iniciou-se pela leitura integral dos 

materiais e também seu fichamento.  

Desta análise também decorreu a produção de quatro categorias temáticas: 

Habilidade Técnica Específica em Cuidado Paliativo, Discussão Multidisciplinar Sobre 

o Cuidado Paliativo, Processo de Comunicação Sobre os Cuidados Paliativos e 

Pactuação de Objetivo de Cuidar em Cuidados Paliativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O cuidado paliativo consiste em promover a assistência ao paciente, diante de 

uma equipe multidisciplinar, com objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente 

e seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, através de uma 

prevenção e alivio do sofrimento, promovendo um tratamento precoce e avaliações, 

para dor, sintomas físico, sociais, psicológicos e espirituais (CUNHA, 2009).  

Diante as dificuldades das rotinas emergenciais, foi elaborado elementos de 

prioridades no âmbito diário da emergência. Simplificando em quatro princípios de 

maneiras para seguir um padrão de qualidade deste paciente no setor da emergência.  

Melhorando e facilitando o atendimento para este paciente, que na maioria das vezes 

está presente no setor emergencial.  

A seguir estão apresentadas as categorias temáticas:  

 

a) Habilidade Técnica Específica em Cuidado Paliativo – este é o primeiro 

elemento estratégico. O enfermeiro prestador de cuidados diretos ao paciente, 
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necessita de um preparo para lidar com os cuidados paliativos, diante das rotinas do 

setor da emergência e dificuldades de um atendimento mais adequado ao paciente, 

ocorre um questionamento do enfermeiro de uma grande demanda e a falta de 

diagnostico fechado para o paciente paliativo, levando com que esse paciente não 

receba a assistência ao seu diagnóstico.  

Embora as situações da equipe de enfermagem da emergência no geral têm 

sido de um cuidado empírico, é de dever manter e oferecer um cuidado de alivio para 

dor, já que todas as formas curativas venham a ser esgotada. Podemos afirmar que 

os Cuidados Paliativos são um direito do paciente e um dever dos profissionais de 

saúde e não meramente um luxo de países desenvolvidos (BIFULCO; IOCHIDA, 

2006; CARDOSO et al., 2013).  

Com isso observa-se a frequência deste paciente na ida a emergência em fase 

inicial ou final da doença. Mediante a isso é necessário um preparo semelhante aos 

setores de cuidados paliativos, pois a emergência é sua porta de entrada para uma 

internação. Para manter uma habilidade técnica ampla são necessários alguns pilares 

na equipe, aonde é visto como importantes fatores:  

 Como obter Gestores no âmbito para garantir uma resposta a grande parte das 

necessidades detectadas;  

 Reuniões Interdisciplinares, avaliando a equipe e necessidades, dúvidas e 

planos terapêuticos;  

 Protocolos escritos, como admissão e critérios de prioridade e de sintomas;  

 Cursos e Reciclagem, ampliando a visão da equipe que muitas vezes cai na 

rotina, deixando de desenvolver seu dever de cuidar (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2006).  

E em pensar nos cuidados paliativos, sem ter uma atenção adequada e 

trabalho efetivo, é uma falha e um grande erro da equipe, para obter um padrão é 

preciso uma coordenação do funcionamento e disciplina, mostrando uma resposta 

positiva às necessidades do paciente/família.  

 

b) Discussão Multidisciplinar Sobre o Cuidado Paliativo – este é o segundo 

elemento estratégico. Este novo conceito de saúde em cuidados paliativos exigiu 

novos processos de especialização, redefiniu novas áreas de atuação e, como 

consequência, o aparecimento de vários grupos de profissionais (ACADEMIA 

NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS, 2012).  
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Com essa atuação de uma equipe multidisciplinar, exigiu para que todos 

possam estar habituados no setor emergencial, levando sempre a melhoria deste 

paciente, promovendo a esta equipe diversas vezes uma “discussão”, em que cada 

paciente terá sinas e sintomas diferenciados, gerando uma troca de informações, 

promovendo experiências e aprendizados para equipe. Diante do ponto de vista 

teórico, no setor onde ocorrem cuidados paliativos as decisões são por vários 

membros da equipe. Aonde cada um desenvolve a sua profissão e cuidado com este 

paciente, promovendo uma tomada de decisão em conjunto, compartilhando e 

discutindo entre todos, envolvendo até mesmo os pacientes e familiares. Estudo 

mostra que a falta de conhecimento da equipe gera conflitos, necessitando assim a 

qualificação da equipe ao enfrentar um paciente quando sua perspectiva de vida foi 

esgotada, necessitando agora apenas de uma medida de conforto (MACIEL, 2006; 

COMBINATO, 2012; CARDOSO et al., 2013).  

A equipe com experiências e conhecimento do paciente que exige os cuidados 

paliativos, consegue detectar pontos de questionamento, melhorando assim as 

inseguranças e receios nas avaliações clinicas. De fato, que uma boa parte da falta 

de direcionamento no âmbito hospitalar é devido à falha na administração quando as 

regras não são seguidas. Acredita-se ser esta a maior dificuldade, pois há uma grande 

parte de pacientes conscientes. 

 

c) Processo de Comunicação Sobre os Cuidados Paliativos – este é o terceiro 

elemento estratégico. A comunicação mostra o processo relacionado ao pensamento, 

às opiniões e informações. De fato, é primordial independentemente de qual seja a 

rotina do setor, é preciso de algo para ser direcionado a este paciente, familiar e 

equipe multidisciplinar. Em que possa se agregar, transmitindo ao paciente 

conhecimento, confiança, diminuindo a angústia e sofrimento deste paciente e 

familiar, facilitando o atendimento mesmo que seja em setor inapropriado para 

cuidados paliativos (MORITZ; LAGO; SOUZA, 2008).  

Para que aconteça uma comunicação, é preciso que o destinatário receba a 

informação compreendo com clareza, quando a informação é simplesmente 

transmitida, porém não recebida, ou não foi comunicada, diante disso deve ser 

reorganizada a informação. É um processo que envolvo a percepção do ambiente e 

clima do setor. Existem canais de comunicação no âmbito hospitalar, mediante 

avaliações que é pontuado em critério da situação do paciente.  
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Apesar da situação de cada paciente, são essenciais importantes elementos 

para uma assistência adequada que são: humildade, paciência, transparência, 

segurança e boa didática (MORITZ; LAGO; SOUZA, 2008).  

Importante que se realize atividades de educação continuada/permanente da 

comunicação e terminalidade, como palestras, grupos treinamentos ou mesmo 

cursos, visando à comunicação dos profissionais. O processo de comunicação 

também envolve os membros da equipe de saúde. 

 

d) Pactuação de Objetivo de Cuidar em Cuidados Paliativos – este é o quarto 

elemento estratégico. O foco é direcionado ao um elenco de indicadores ou 

parâmetros que são adotados pela instituição considerando as políticas nacionais, 

estaduais e nacionais sobre o cuidado paliativo.  

E com essas implementações, é contribuído uma estratégia de pactuação de 

indicadores, analisando com mais precisão a real situação de cada setor, fazendo 

assim uma reorientação das práticas e definindo as prioridades. Diante das rotinas do 

setor emergencial, existem de fato dificuldades para manter um paciente quando já 

foram esgotadas todas as medidas curativas. Entretanto, a administração e 

organização do setor/hospital são fatores facilitadores para seguir um âmbito 

emergencial com pacientes paliativos.  

A implantação de cuidados paliativos em todos os níveis assistenciais tem 

como justificativa, a importância e necessidades de estruturas dos serviços de saúde 

capazes de ofertar cuidados integrais e integrados, visando minimizar o sofrimento e 

melhorar a qualidade de vida dos pacientes e familiares, através do acesso ao 

atendimento sistemático, humanizado e resolutivo, pela necessidade de qualificar a 

gestão pública nessa área no País e aprimorar suas regulamentações técnicas 

(COMBINATO, 2012).  

Com uma formulação de rotinas, protocolos e ações, baseado em evidências 

cientifica, para um atendimento na demanda da população atendida é uma ferramenta 

de extrema importância na implantação de um serviço de cuidados paliativos, 

considerando a flexibilidade e especificidade do indivíduo e famílias atendidos. 

Mediante as categorias temáticas dos resultados pautadas, o estudo revelou que a 

equipe do setor da emergência, tem se tornado cada vez mais envolvidos quase que 

rotineiramente com a assistência de pacientes sob cuidados paliativos. Exigindo muito 
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mais desta equipe para um cuidado específico, e que é visto na equipe, são 

conhecimentos variáveis e inespecíficos sobre os cuidados paliativos.  

Há uma necessidade de mudança no pensar e agir dos profissionais, que na 

maioria das vezes não demonstram interesse ou mesmo tempo para desenvolver um 

direcionamento. Para desenvolver decisões corretas terá que adotar rotinas a maiores 

diálogos e consenso na equipe multidisciplinar, do que se diz respeito ao paciente e o 

seu responsável legal. Mostrando que o médico desempenha papel fundamental na 

condução clínica e na orientação aos familiares, e no que diz respeito à saúde do 

paciente paliativo (PEREIRA et al., 2007). 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo identificou elementos fundamentais necessários para o enfermeiro 

emergencista prestar atendimento aos casos de cuidados paliativos. O primeiro 

elemento é o preparo que o profissional deve ter para garantir habilidade técnica para 

dispensação de cuidados paliativos. O segundo elemento é a promoção de discussão 

entre os pares profissionais para que haja entendimento sobre como atuar diante do 

cuidado paliativo. O terceiro elemento é o processo de comunicação da equipe 

multidisciplinar sobre como conduzir o cuidado paliativo. O quarto elemento é a 

pactuação entre a equipe multiprofissional quanto ao objetivo de cuidar diante das 

situações que exigem o cuidado paliativo. 

 

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Estratégias de Cuidados; Enfermagem em 
Emergências. 
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PRINCIPAIS FATORES CAUSAIS DA SÍNDROME DE BURNOUT EM 
TRABALHADORES DE ENFERMAGEM DE UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA  
 

Alessandra da Silva Gomes Almeida; Vivian Yuka Chino. 
 

E-mail: ale.gomes.1992@outlook.com 
 

INTRODUÇÃO  

 

A enfermagem é considerada uma das profissões mais estressantes. A UTI é 

um local específico dos hospitais, tendo como finalidade atender pacientes 

gravemente acometidos, recebendo monitoramento constante da equipe 

multiprofissional especializada, contando com equipamentos específicos e de alta 

tecnologia para prestar atendimento (FLEMMING, QUALHARINI, 2007).  

Atualmente, a Síndrome de Burnout é uma das consequências mais sérias do 

estresse ocupacional. Pode ser causada pelo estresse prolongado e crônico no qual 

situações de enfrentamento não foram utilizadas, falharam ou não foram suficientes.  

É caracterizada por três diferentes componentes: exaustão emocional que 

refere-se às sensações de estar além dos limites e esgotado de recursos físicos e 

emocionais; despersonalização que refere-se a reação negativa, insensível ou 

excessivamente desligada dos diversos aspectos do trabalho e; ausência de 

realização profissional que refere-se a sensações de incompetência, falta de 

realização e produtividade no trabalho, que afeta trabalhadores que possuem contato 

direto com pessoas, ou seja, serviços onde os trabalhadores desenvolvem durante 

um tempo considerável uma relação com os clientes, como por exemplo, os serviços 

de saúde (SCHIMIDT et al., 2013).  

Neste contexto, devemos nos preocupar aos primeiros sinais e sintomas da 

Síndrome de Burnout, cabendo estudar o objetivo proposto neste estudo.  

 

OBJETIVOS  

 

Identificar e descrever os principais fatores causais da Síndrome de Burnout 

em trabalhadores de Enfermagem de Unidade de Terapia Intensiva.  
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MÉTODOS  

 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo Integrativa. “A revisão 

integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos 

significativos na prática” (SILVEIRA, 2005).  

Foi realizada uma pesquisa em base de dados (BVS) entre os meses de 

setembro e outubro de 2017, com os descritores: Burnout, desgaste profissional, 

stress e UTI, resultando em 43 artigos. Para delimitar a pesquisa foram utilizados os 

seguintes critérios de inclusão: disponíveis em bases de dados nacionais, na íntegra, 

em língua Portuguesa e dos últimos 10 anos e de exclusão: artigos incompletos, 

superiores a 10 anos da data de publicação e não disponíveis na língua portuguesa. 

Restando assim, 10 artigos que foram utilizados no trabalho.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Após leitura minuciosa dos artigos encontrados, foram fichados em uma tabela, 

identificando-se, segundo os autores, os principais fatores causais que levam a 

Síndrome de Burnout, demonstrados a seguir nos resultados.  

 
Artigo  Autor/ Ano  Fatores Causais da Síndrome 

de Burnout  

Qualidade de vida no trabalho 
e Burnout em trabalhadores de 

enfermagem de Unidade de 
Terapia Intensiva. 

Denise Rodrigues Costa 
Schmidt,  
Márcia Aladini,  
Cleonice Biato,  
Juliana Domingues  
Pais,  
Delaine Rodrigues  
Oliveira 
 
2013  

- Contato contínuo  com o  
sofrimento e morte  
- Uso abundante de tecnologias 
sofisticadas  
- Complexidade do cuidado  
  

Prevalência da síndrome de 
Burnout em trabalhadores de 

enfermagem de um hospital de 
grande porte da Região Sul do 

Brasil 

Davi de Souza Moreira,   
Renata Faverzani Magnago,  
Thiago Mamôru Sakae,   
Flávio Ricardo Liberali  
Magajewski 
 
2009  

- Alta frequência de faltas ao 
trabalho, pedidos de licença.  
- Abandono do emprego  
- Deterioração da qualidade dos 
serviços.  
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Esgotamento dos profissionais 
de enfermagem: Uma 

revisão integrativa sobre a 
síndrome de burnout em uti 

Daniel Aragão Machado,  
Thiago Quinellato  
Louro,  
Nébia Maria Almeida de 
Figueiredo,  
Lucia Marques Alves Vianna  
 
2012 

- Carga Horária   
- Idade ou o tempo de atuação 
nas UTI`s minimizam o estresse.  
- Ruídos sonoros  
  

Avaliação do estresse e da 
síndrome de burnout em 

enfermeiros que atuam em 
uma unidade de terapia 

intensiva: um estudo qualitativo 

Maria do Carmo  
Polônio Afecto, 
Marina Borges Teixeira 
 
2008 

- Um alto tempo na empresa 
pode ser causador de estresse  
- Falta de recursos Humanos  
- Fazer esforço físico para 
cumprir o trabalho, Sobrecarga 
de trabalho, trabalhar em 
instalações físicas inadequadas 
e insalubres, o trabalho noturno, 
o trabalho em outro local, o 
salário.  
- Ruídos 

Fatores que tornam 
estressante o trabalho de 
médicos e enfermeiros em 

terapia intensiva pediátrica e 
neonatal. 

  

Monalisa de Cássia 
Fogaça,  
Werther Brunow de  
Carvalho,  
Vanessa de Albuquerque 
Cítero, Luiz Antonio 
Nogueira Martins 

 
 2009  

- Sobrecarga de trabalho, 
rotatividade, superlotação, 
espaço físico inadequado, níveis 
excessivos de ruído, despreparo 
profissional, insatisfação 
profissional, 
- Complexidade no cuidado.  
- Ambiente de tecnologia muito 
avançada, demandando 
atualização.   

Estresse de enfermeiros com 
atuação em unidade de 

terapia intensiva 

AM Cavalheiro 
 
2008   

- Falta de comunicação  
- Relacionamento interpessoal  

Estresse da equipe de 
enfermagem no ambiente de 

uti (monografia) 

Lais Costa de Oliveira, 
Liliana de Oliveira  
 
2013  

- Falta de preparo para lidar com 
a morte e as frequentes situações 
de emergência,   
- Falta de funcionários e material,  
- Ruído constante das 
aparelhagens;  
- Despreparo para lidar com as 
frequentes mudanças do arsenal 
tecnológico.  
- O sofrimento dos familiares;  
- Absenteísmo, descumprimento 
de horário,   

Fatores estressores para a 
equipe de enfermagem da 

Unidade de Terapia Intensiva  
  

Ticiana Daltri  
Felix Rodrigues  
 
2012  

- Sofrimento e morte de 
acidentes; 
- Sobrecarga de trabalho; 
- Falta de recursos humanos e 
materiais;  
- Procedimentos de alto risco; 
- Falta de assiduidade  e 
pontualidade dos funcionários; 
- Ruído excessivo;  
Complexidade das ações;  
- Insatisfação com o trabalho e 
remuneração inadequada.   
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Estresse dos enfermeiros 
atuantes em UTI nas regiões 

do Brasil  

Lopes Guerrer,  
Ferraz Bianchi  
 
2011  

- Alto e constante ritmo  
- Falta de Funcionários  
- Sobrecarga de tarefas  
- Pouca experiência  
- Falta de recursos Humanos  
- Falta de assiduidade e 
pontualidade  
- Falta de comunicação  
- Relacionamento interpessoal   

Saúde ocupacional: analisando 
os riscos relacionados à equipe 
de enfermagem numa unidade 

de terapia intensiva  

lse Maria Tigre Arruda 
Leitão,  
Aline Leite Fernandes,  
Islane Costa Ramos  
 
2009  

- Fatores Ambientais  
- Iluminação  
- Ruidos 

 
Após realização da tabela, os principais fatores causais da Síndrome de 

Burnout, foram identificados, categorizados e tabulados, evidenciados assim no 

gráfico abaixo:  

 

 
   

Considerando-se a UTI como o principal setor gerador de estresse para a 

equipe de enfermagem, ao observarmos o gráfico, podemos identificar quais fatores 

são mais relevantes e causadores do estresse entre os membros da equipe.   

Os ruídos dos monitores, respiradores e bombas de infusão são importantes e 

necessários na UTI. Contudo, geram irritação e dificuldade de entendimento entre os 

profissionais, que muitas vezes necessitam aumentar o tom da voz para que haja 

melhor comunicação entre eles (FOGAÇA et al., 2010; LEITÃO et al., 2009; 
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MACHADO et al., 2012; RODRIGUES, 2012; AFECTO; TEIXEIRA, 2009; OLIVEIRA, 

LAIS; OLIVEIRA, LILIANA, 2013).  

Os ruídos não tendem a diminuir o desempenho profissional, porém a 

exposição prolongada pode acarretar em comprometimentos auditivos, além de poder 

também acometer o sono e o descanso dos profissionais, pois muitos alegam ter a 

sensação de ouvir os alarmes durante a noite, apresentando episódios de insônia e 

sonhos relacionados ao ambiente de trabalho (LEITÃO et al., 2009).  

Além disso, a alta frequência de faltas no trabalho, pedidos de licença e a falta 

de contratação de novos funcionários também são situações encontradas nas UTIs, o 

que gera uma sobrecarga maior aos funcionários que estão trabalhando no dia a dia. 

A situação é tão séria que seis autores citaram o problema como um dos maiores 

causadores da síndrome (MOREIRA et al., 2009; AFECTO; TEIXEIRA 2009; 

FOGAÇA et al., 2010; OLIVEIRA, LAIS; OLIVEIRA, LILIANA, 2013; GUERRER; 

BIANCHI, 2011; RODRIGUES, 2012).  

Outro aspecto citado por 4 autores como causador da Síndrome de Burnout é 

a complexidade no cuidado. A Atenção exigida aos pacientes nestas unidades é 

diferenciada, exigindo agilidade e habilidade, pois estas são situações de urgência 

extrema, onde a vida dos pacientes está em risco, assim o constante estado de alerta 

durante um longo período de tempo, é uma fonte causadora de estresse (FOGAÇA et 

al., 2010; SCHMIDTI et al., 2013).  

A falta de recursos materiais nessas unidades, principalmente nas Instituições 

Públicas, gera um estresse entre todos os funcionários que querem fazer o possível 

pelo paciente, mas a falta de suprimentos os deixa de mãos atadas, o que gera e um 

sentimento de frustação e insatisfação na equipe (AFECTO; TEIXEIRA, 2009; 

RODRIGUES, 2012; OLIVEIRA, LAIS; OLIVEIRA, LILIANA, 2013; GUERRER; 

BIANCHI, 2011).  

Além disso, a falta de preparo da equipe técnica foi citada por dois autores 

Fogaça et al. (2008) e Afecto e Teixeira (2009) como fator determinante para o 

estresse. Tanto SchmidtI et al. (2013) quanto Fogaça et al. (2010) e Oliveira, Lais e 

Oliveira, Liliana (2013), acreditam que o avanço tecnológico faz com que os 

profissionais de enfermagem enfrentem mudanças, o que exige atualização 

constante, ocasionando ansiedade, insegurança e aumentando o nível de estresse. 

Assim, mesmo com o avanço da tecnologia, é evidente a necessidade do domínio e 

habilidades para minimizar o estresse.  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 721 

Outro fator que também foi observado é que muitas UTIs não possuem uma 

estrutura física adequada, muitos profissionais apontam que as unidades possuem 

uma estrutura que dificulta as atividades do dia a dia (AFECTO; TEIXEIRA, 2009; 

FOGAÇA et al., 2010).  

Além disso, o relacionamento entre os membros da equipe também interfere 

na assistência e na satisfação do trabalho. A falta de comunicação, a utilização de 

mecanismos de defesas inadequados, a falta de paciência e de trabalho em equipe 

geram estresse nos profissionais. A qualidade dos cuidados não está somente 

relacionada às técnicas, mas também ao bem-estar geral da equipe (CAVALHEIRO 

et al., 2008; GUERRER; BIANCHI, 2011). Para SchmidtI et al. (2013); Oliviera, Lais e 

Oliveira, Liliana (2013) e Rodrigues (2012) outro fator que eleva o nível de estresse 

dos trabalhadores da UTI é lidar continuamente com a morte de seus pacientes e o 

sofrimento de seus familiares, ambos concordam que  os funcionários deveriam 

passar por um aconselhamento contínuo para lidar com esse tipo de situação.  

Segundo Machado et al. (2012) pessoas que trabalham a mais tempo nas UTIs 

possuem mais facilidade em lidar com situações estressoras, sendo assim, menor 

possibilidade de desenvolver o Burnout. Porém, para Afecto e Teixeira (2009) quanto 

mais tempo o profissional atua na UTI maior a probabilidade de desenvolver a 

Síndrome.  

Além de todos esses fatores, Fogaça et al. (2010) e Afecto e Teixeira (2008) 

citam que os profissionais de saúde possuem muitas obrigações e menos tempo para 

o cuidado próprio, já que a remuneração inadequada faz com que busquem outros 

vínculos de trabalho. Porém, ao analisarmos o gráfico, apenas esses autores citaram 

a questão do salário, não sendo assim, um dos principais fatores causais. 

  

CONCLUSÃO  

 

Concluiu-se que Síndrome de Burnout é um problema comum que afeta 

negativamente a vida de diversos trabalhadores nos Serviços de Saúde.  

Sendo os primeiros sinais da síndrome de Burnout sutis e difícil de serem 

identificados, tendo os fatores causais mais citados  o absenteísmo/sobrecarga de 

trabalho e a exacerbação dos ruídos sonoros, caberia ao enfermeiro realizar um 

melhor dimensionamento de pessoal e incentivar o trabalho em equipe, além de 

diminuir o volume sonoro dos equipamentos como solução, com o intuito de promover 
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um melhor ambiente de trabalho, reduzindo os índices de estresse e 

consequentemente da Síndrome de Burnout.   

 

Palavras-Chave: Síndrome de Burnout; UTI; Fatores Causais; Profissionais de 
Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

A infecção mais recorrente relacionada à assistência à saúde é a pneumonia, 

sendo esta a mais frequente em pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva (UTI), submetidos à Ventilação Mecânica (VM) (RUSSEL et al., 2016). 

A pneumonia é uma infecção pulmonar das vias aéreas inferiores que ocorre 

entre 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal, denominada Pneumonia 

Associada à Ventilação Mecânica PAVM (BOUNDY et al., 2009). 

A ventilação mecânica é um tratamento utilizado na UTI, com o intuito de 

promover a manutenção da ventilação e oxigenação artificial em pacientes 

criticamente enfermos, acometidos por insuficiência respiratória (POMBO et al., 2010).  

Segundo Diaz et al. (2010). A PAV tem incidência de aproximadamente 9% a 

67% em todos os pacientes submetidos a intubação endotraqueal, sendo essa a 

principal causa de infecção nas UTIs. 

Considerando que a PAV é um evento complexo e de alta prevalência, faz-se 

necessário aplicar medidas preventivas e assertivas, inseridas nos pacotes ou bundle 

de cuidados por uma equipe multidisciplinar, devidamente orientados e instruídos pela 

Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH) (SILVA, 2012). 

Nesta perspectiva, com intenção de realizar ações assertivas relacionada à 

assistência de qualidade ao paciente, torna-se válido questionar quais são as 

principais medidas preventivas utilizadas nos pacotes de bundle dentro das UTIs 

relacionada á PAV.  

 

OBJETIVOS 

 

Identificar e descrever as principais medidas preventivas utilizadas nos pacotes 

de bundle pela equipe de enfermagem nas UTIs e a importância de sua aplicabilidade 

na prevenção da pneumonia associada a ventilação mecânica. 



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 725 

MÉTODOS 

 

Trata- se de um estudo de revisão bibliográfica do tipo integrativa. Foi realizado 

o levantamento dos artigos nos meses de setembro a novembro de 2017, utilizando 

as bases de dados da SCIELO e LILACS.  

Para isso, foram utilizados os seguintes descritores: Pneumonia, ventilação 

mecânica e unidade de terapia intensiva utilizando termos booleanos entre os 

descritores, resultando em 1976 artigos. No intuito de delinear ainda mais a pesquisa 

foi utilizada mais duas palavras chaves: prevenção e enfermagem, chegando ao 

resultado de 52 artigos. Aplicado critérios de inclusão como apenas textos completos, 

na língua portuguesa e inglesa, desenvolvidos nos anos de 2005 a 2017, de 

modalidade artigo científico com filiação do Brasil e dos Estados Unidos, chegou-se a 

concluir apenas em 12 artigos. Foram ainda, utilizados teses e livros encontrados em 

bibliotecas físicas e virtuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas UTIs, a enfermagem se depara com cuidados complexos e desafiadores, 

sendo eles expostos diariamente a situações relativamente difíceis, exigindo da 

equipe conhecimento e controle, utilizando diversas inovações tecnológicas, que 

precisam ser inseridas ao cuidado de forma correta e segura ao paciente em beira 

leito (ZUZELO, 2008). 

A assistência de enfermagem prestada ao paciente submetido à ventilação 

mecânica tem se tornado a mais complexa, devido ao alto número de pacientes 

internados nas UTIs portando suporte ventilatório artificial (CISNE et al., 2017). 

 Geralmente os pacientes que apresentam insuficiência respiratória aguda ou 

crônica, utilizam algum tipo de suporte ventilatório, sendo que a ventilação mecânica 

pode substituir total ou parcial a ventilação espontânea desse paciente, de forma 

invasiva por um tubo endotraqueal como suporte ventilatório, no intuito de oferta 

oxigênio necessário para restabelecer as funções fisiológicas do paciente crítico. 

(DIRETRIZES BRASILEIRA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2013). 

Segundo Perugini (2014), ocorreu uma redução da PAV através da implantação 

de medidas preventivas conhecidas por bundle, implantadas por meio de ações 

educativas.  
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Bigham et al. (2009), afirmam que a utilização desses pacotes bundle, 

diminuem a incidência de pneumonia associada a ventilação mecânica, com o objetivo 

de minimizar a colonização traqueobrônquica e a aspiração pelos pacientes em VM, 

além de possibilitar a redução do tempo de internação, uso de ventilação mecânica e 

taxa de mortalidade. 

De acordo com Silva (2012), identificou- se quatro cuidados específicos 

baseadas em evidências relacionada à prevenção da PAVM, sendo elas: higiene oral 

com clorexidine 0,12%, elevação da cabeceira a 30-45º, pressão do cuff entre 20-30 

cmH2O e cuidados com aspiração traqueal.  

Com a impossibilidade de mastigação e a diminuição na produção de saliva, 

justifica-se a presença de biofilme dental, favorecendo o acúmulo de patógenos, 

sendo esse o responsável pela PAV quando broncoaspirado, tornando a higiene oral 

um ato importante em pacientes portadores de VM. Assim, a solução de clorexidine 

0,12% é a de primeira escolha pois pode reduzir em até 50% a ocorrência de PAV 

(KAHN, 2008).  

Para realizar de forma adequada a higiene oral, se faz necessário seguir a 

seguinte técnica: cabeceira elevada no ângulo de 30-45º, devendo ser aspirado 

qualquer secreção acumulada na cavidade oral, confirmar as medidas aceitáveis do 

cuff de 20-30 cm de H20; realizar a higiene por toda cavidade oral com gaze 

embebidas em clorexidina 0,12%, devendo esse processo ser realizado até 3 vezes 

ao dia para sua real eficácia (SILVA, 2012). 

Outra medida de prevenção da PAV é a manutenção da cabeceira a 30-45º que 

tem sido utilizada no intuito de evitar a broncoaspiração e, consequentemente a PAV, 

favorecendo ainda uma melhor expansividade torácica. Embora, seja uma medida 

simples, se faz necessário comprometimento e responsabilidade para sua efetividade 

(INSTITUTE FOR HEALTHCARE, 2010). 

Assim, mediante as recomendações, fica definido que, todos os pacientes em 

VM, que não tiverem contraindicação, deverão permanecer com a cabeceira elevada 

no angulo de 30-45% (SILVA, 2012). 

Outra medida preventiva a PAV é o controle e a manutenção rigorosa do cuff 

que deve assegurar uma correta vedação, no intuito de evitar microaspirações das 

secreções subglóticas para as vias respiratórias inferiores. Porém, sua hiperinsuflação 

pode comprometer a perfusão traqueal, ocasionando isquemia local, podendo evoluir 

para maiores complicações (LIZY, 2011).  
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Os níveis recomendados para uma pressão eficaz são de 20-30 cmH20, sendo 

considerado a sua manutenção um desafio (LIZY, 2011). 

A verificação deve ser feita três vezes ao dia e sempre que houver escape de 

ar, certificar-se de que a pressão esteja mantida a 20-30 cm H20, a cabeceira precisa 

esta elevada de 30-45% no momento da verificação do cuff, já com a cavidade oral 

aspirada para evitar migração da secreção para as vias respiratórias inferiores e a 

pressão precisa estar adequada na realização da higiene oral (SILVA, 2012). 

Além disso, algumas alterações fisiológicas acontecem ao paciente que utiliza 

VM, ficando exposto a outros fatores de risco como a utilização de sedativos que 

deixa- o desprovido de reflexo de tosse, propiciando para o acúmulo de secreções 

acima do cuff da cânula, colonizando a árvore traqueobrônquica e predispondo suas 

vias aéreas (MENEZES, 2009). 

O acúmulo dessas secreções pode levar para uma ventilação inadequada 

evoluindo para uma má oxigenação, sendo de extrema importância a aspiração para 

diminuir o acúmulo da secreção, liberando as vias aéreas e assim, diminuir o risco de 

uma atelectasia e o acometimento de uma PAV (MENEZES, 2009). 

Por muito tempo esse procedimento era realizado a cada uma ou duas horas, 

devido ao alto índice de contaminação. Isso foi reduzido para sempre que necessário. 

Para o procedimento, deve-se realizar higienização das mãos e utilizar luvas estéreis, 

o cateter de aspiração deve ter um calibre referente a um terço do lúmen do tubo 

endotraqueal, sendo essa introduzida até 2 cm acima da carina, utilizando uma 

pressão de 80-120 mmhg, no intuito de minimizar algum tipo de lesão na mucosa ou 

possível atelectasia. Evitar ainda utilizar soro fisiológico para instilação e não 

ultrapassar mais que 15 segundos, para evitar uma possível dessaturação 

(PEDERSEN, 2009). 

Essas medidas foram as mais citadas em relação à prevenção de PAV, porém 

outras medidas foram incluídas com menor incidência, porém Amaral e Guimarães 

(2006), destacam a importância de incluir também nesses pacotes: interrupção diária 

da sedação e evitar o uso de agentes paralisantes. 

A prática de escalonamento de sedativo diário tem possibilitado a identificação 

da possibilidade de extubação, sendo essa uma prática viável, responsável pela 

redução do tempo de VM e, consequentemente a redução nas taxas da PAV. Porém, 

apesar dos benefícios desse ato, pode- se desencadear alguns riscos, tais como: 

extubação acidental, sinais sugestivos de dor, ansiedade pelo paciente e pelos 
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familiares e possíveis períodos de assincronia com o ventilador (GUIMARÃES, 2006; 

GRAP, 2005). 

Esse autor ainda refere que a medida precisa ser bem definida, com o uso de 

protocolos direcionado a esse escalonamento diário, que possibilite a avaliação 

neurológica do paciente, incluindo medidas de precauções e vigilância contínua pela 

equipe, possibilitando um desmame efetivo.  

Outra medida citada é a aspiração de secreção subglótica continua já que a 

diminuição do reflexo da tosse em paciente em ventilação mecânica, contribuindo para 

um acúmulo de secreção em região subglótica. Sendo esse um dos motivos no 

desenvolvimento da PAV, acredita- se que um mecanismo de sucção continua seja 

uma alternativa positiva em paciente sob VM acima de 48 horas (BOUZA et al., 2008). 

Como a VM acima de 48 horas pode ser um fator que pode desenvolver a PAV, 

a extubação acidental também contribui para tal, possibilitando a aspiração de 

secreção potencialmente contaminada. Mediante os possíveis riscos, torna-se 

indispensável a aplicação de protocolos que possibilitem a retirada da VM e viabilize 

a extubação, além da utilização de ventilação não invasiva sendo este um dispositivo 

capaz de fornecer oxigênio em alta concentração em pacientes portadores de 

doenças respiratórias aguda e crônica que acaba substituindo a VM nos casos em 

que o paciente apresenta condições clínicas favoráveis e em desmame (LORENTE, 

2008). 

Outra medida descrita foi á profilaxia de úlcera péptica ao paciente submetido 

à VM que pode apresentar sangramento digestivo por úlcera de estresse (SUDE), 

sendo essa uma complicação relacionada ao VM. Esse diagnóstico dificulta as 

condições clínicas do paciente que poderá permanecer por mais tempo no VM, 

possibilitando a ocorrência da PAV (ALMEIDA et al., 2015). 

SILVA et al. (2014), inclui ainda, aos pacotes de prevenção, a higiene das 

mãos, como uma medida indispensável na luta contra a infecção hospitalar, sendo 

essa uma medida simples e importante, que por muitas vezes é negligenciada e 

ignorada. Estudos realizados sobre essa temática descreve a não conformidade na 

sua prática, e que ainda se faz necessário treinamentos, abordando a sua importância 

na adesão e prática para sua efetividade.  

Assim, para que essas medidas sejam efetivas é fundamental que a assistência 

prestada ao paciente em VM, seja realizada de forma efetiva, a todas as práticas 
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incluídas nesses pacotes, atendendo a todas as conformidades estabelecidas 

(FERREIRA et al., 2015). 

Torna-se evidente que os hospitais que implantaram o bundle vêm encontrando 

resultados que relacionaram as menores taxas de PAV ao cumprimento de todos os 

itens do bundle, alcançando uma redução de até 40% (SACHETTI, 2014). 

  

CONCLUSÃO 

 

Diante deste cenário torna- se evidente que as medidas adotadas e inseridas 

nesses pacotes nas UTIS são de extrema importância na redução da PAV, desde que 

seja aplicada com responsabilidade por toda equipe. O enfermeiro tem um papel 

importante no desenvolvimento dessas atividades pela equipe de enfermagem, 

durante todo processo, enfrentando desafios e algumas dificuldades no ato de cuidar, 

especificamente devido a sua complexidade, relacionado ao uso da VM. Conclui-se 

que a sua implantação e aplicação dos bundles de forma exemplar, reduz 

drasticamente a incidência da PAV nas UTIs. 

 

Palavras-Chave: Pneumonia; Ventilação Mecânica; Unidade de Terapia Intensiva e 
Prevenção. 
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INTRODUÇÃO 

 

A singularidade das organizações hospitalares destacadas pela assistência a 

clientes em situações de saúde cada vez mais críticas, que necessitam de respostas 

individuais e complexas que atendam às suas necessidades. Dessa forma, o trabalho 

exige novas competências dos profissionais que se deparam com mudanças 

tecnológicas, exigências de sua clientela, provocando, transformações no seu 

processo de trabalho. Neste sentido, sua realização, qualquer que seja ela, deve 

ocorrer de forma integral, participativa e flexível, em um processo dinâmico, não 

visando apenas normatizar e ordenar ações, visto que se deve considerar o indivíduo 

como um ser holístico (MARTINS et al., 2009). 

As características de uma profissão são determinadas pelo seu processo de 

trabalho, a enfermagem, advém da realização dos subprocessos assistir, gerenciar, 

pesquisar, ensinar e participar politicamente. Assim, o processo de cuidar e o 

processo de gerenciar podem ser considerados como as principais dimensões do 

trabalho do enfermeiro em seu dia a dia (MONTEZELI, 2009).  

O papel do enfermeiro em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) consiste 

em obter a história do paciente, fazer exame físico, executar tratamento, aconselhar 

e ensinar a manutenção da saúde e orientar os doentes para a continuidade do 

tratamento, aliado à fundamentação teórica, iniciativa e estabilidade emocional 

(HUDAK; GALLO, 2007).  

 

OBJETIVOS 

 

O processo de gerenciamento constitui uma temática de suma importância para 

o trabalho e assistência de enfermagem. Diante disso, o presente estudo tem por 

objetivo geral identificar o entendimento dos enfermeiros intensivistas acerca de 

gerenciamento, bem como suas dificuldades e desafios, cujos objetivos específicos 
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baseiam-se em: identificar o conhecimento dos enfermeiros acerca do gerenciamento; 

conhecer como os enfermeiros lidam com os conflitos do setor; verificar a rotina dos 

enfermeiros no gerenciamento do setor; identificar as principais dificuldades dos 

enfermeiros no gerenciamento da UTI.  

Com este estudo busca compreender o significado de ser enfermeiro em função 

gerencial em UTI adulto.  

  

MÉTODOS 

 

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 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, UTI, gerenciamento, nos idiomas inglês, português e espanhol. Para 

inclusão dos artigos foi associado o título ao objetivo. Foram incluídos artigos 

disponíveis eletronicamente de janeiro de 2007 a dezembro de 2016, por se tratar de 

um recorte temporal atualizado e ao mesmo tempo abrangente a respeito do tema. 

Foram encontrados 25 artigos com os descritores em enfermagem, foram definidos 

como método de exclusão os artigos que referiam apenas para abordagem do setor 

de enfermagem em UTI reduzindo para 12 artigos. Por fim os artigos foram 

submetidos a todo o processo de extração de dados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mercado de trabalho tem exigido cada vez mais do enfermeiro a prática de 

gerenciar. Para que essa demanda seja suprida é necessário compreender como esta 

variável relaciona-se com outras é de fundamental importância para estabelecer 

planos de ação que proporcionem o desenvolvimento desta competência. 
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A palavra gerenciamento é utilizada para definir as ações e direção de uma 

organização ou grupo de pessoas, a fim de atingir metas ou objetivos em comum 

(NÓBREGA, 2006).  

O gerenciamento em enfermagem corresponde a um dos pilares de 

sustentação para uma assistência convergente com a qualidade exigida pela clientela 

atendida nos serviços de saúde dos tempos atuais (MONTEZELI, 2009).  

Na enfermagem, o gerenciamento vem buscando meios mais eficazes de 

adequar modelos administrativos ao seu cotidiano, mas sem deixar de lado a atenção 

e o cuidado prestado ao paciente (GONÇALVES, 2007). 

Davel e Vasconcelos (2000) afirmam que o enfermeiro, como gerente, 

necessita ser eficiente e eficaz. A eficiência se dá em fazer a coisa certa. Dessa 

maneira, o enfermeiro precisa estar concentrado em fazer com que as atividades 

sejam concluídas, ou seja, alcançar a eficiência de maneira que suas decisões 

contemplem os clientes (pacientes), os funcionários (equipe de enfermagem) e 

administração maior (direção de enfermagem). 

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) essa preocupação é crucial, tendo em 

vista a dinamicidade, em virtude do estado grave dos pacientes internados. Isto exige 

dos profissionais de enfermagem o desenvolvimento de atividades assistenciais 

complexas. Neste cenário de prática, o enfermeiro necessita gerenciar e liderar seu 

grupo de trabalho para alcançar os melhores resultados. Desta forma, conhecer o 

ambiente dinâmico e interativo e relacioná-lo com a liderança do enfermeiro, torna-se 

fundamental para o trabalho do mesmo.   

De acordo com o Ministério da Saúde, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é 

setor de grande especialização e concentração de tecnologia, identificado como 

espaço laboral destinado a profissionais da saúde, principalmente médicos e 

enfermeiros, possuidores de grande aporte de conhecimentos e habilidades para a 

realização de procedimentos (BRASIL, 2010). 

A UTI é um dos setores que caracterizam o cenário de mudança tecnológica 

no ambiente hospitalar, pois, nesse local, a incorporação de novas tecnologias tem 

sido muito rápida e crescente. Nesse sentido, pode-se dizer que a UTI, influenciada 

pela expressiva demanda de pacientes, assume importância não só pela 

complexidade e especificidade de ações de cuidar, mas, também, pelos recursos 

materiais e humanos mobilizados (SANTANA; FERNANDES, 2008). 
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Martins et al. (2009), comprova em seu artigo que o profissional de enfermagem 

ao cuidar de pacientes internados nas UTIs defronta-se constantemente com o 

binômio vida e morte e, devido às características tecnológicas e científicas, é 

necessário a priorização de procedimentos técnicos de alta complexidade, 

fundamental para manter a vida do ser humano. Os trabalhadores de enfermagem 

têm graus de formação diferenciados e a organização do labor ocorre pela divisão por 

tarefas, seja nos cuidados integrais, seja nos cuidados funcionais, garantido ao 

enfermeiro o papel de detentor do saber e de controlador do processo do trabalho. 

Assim, o enfermeiro realiza o trabalho do tipo intelectual e gerenciador da 

assistência que é prestada, e o papel dos demais membros da equipe de enfermagem 

é o de executores de tarefas delegadas. Embora o enfermeiro tenha função de 

liderança e o trabalho seja fragmentado para a equipe, ele deve estar sempre atento 

à todas mudanças do setor, o que muitas vezes o deixa sobrecarregado e 

desmotivado para exercer sua função.  

Pensando nisso, estudos vem sendo realizados sobre a competência 

profissional do enfermeiro e destaca-se pesquisa que investigou competências 

gerenciais do enfermeiro, relacionadas às expectativas da instituição formadora e o 

mercado de trabalho. Por meio do qual se observam divergências nas expectativas 

dos gerentes dos serviços de enfermagem que preferem enfermeiros com formação 

específica, para as necessidades de seus serviços. 

É importante destacar que, no contexto da prática e do desenvolvimento 

profissional do enfermeiro, observa-se, também, a educação dos profissionais 

percebida sob a vertente da educação permanente (sendo ela estratégia de gestão 

participativa no trabalho/cuidado na UTI, possibilitando  a transformação do processo 

de trabalho) auxiliando o profissional à reflexão crítica sobre prática cotidiana de 

trabalho para produzir mudanças no pensar e agir da equipe de saúde.  

O enfermeiro deve ter fundamentação teórica e prática para tomadas de 

decisões, visando o uso apropriado da força do trabalho, de recursos materiais e de 

procedimentos e práticas. A tomada de decisão é definida como processo que faz 

parte do cotidiano do enfermeiro e é influenciado por diversos fatores, como a cultura 

institucional e os modelos de comportamento.  

Observa-se que enfermeiros realizam a tomada de decisão embasada e 

determinada pelo cumprimento das regras institucionais e pela manutenção da 

organização e do funcionamento da unidade, valorizando o conhecimento científico e 
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a experiência profissional (CAMELO, 2012). Com isso a tomada de decisão deve ser 

sempre compartilhada visto que a equipe de UTI em sua maioria é multiprofissional 

exigindo cada vez mais a participação das pessoas nesse processo.  

Atrelado ao gerenciamento a liderança que envolve compromisso, 

responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, comunicação e 

gerenciamento de forma efetiva e eficaz além de ser considerada uma das principais 

competências a serem desenvolvidas pelo profissional de saúde em especial pelo 

enfermeiro que tem responsabilidade direta pelo setor.  

A complexidade e a demanda de trabalho, imposto ao enfermeiro de UTI, 

gerenciando e guiando as ações e práticas do cuidado, reforça a necessidade do 

desenvolvimento da competência de liderança. Esse profissional, por passar grande 

parte do tempo desperto, trabalhando, tem a oportunidade para desenvolver e praticar 

a liderança nesse ambiente, onde as situações vivenciadas são reais e imperiosas, 

exigindo perspicácia, prontidão e habilidade do enfermeiro (SIMÕES, 2001). 

Conforme destacado por Camelo (2012) a interatividade do ambiente da UTI, 

em que as decisões precisam ser rápidas e assertivas, muitas vezes, geram postura 

autoritária ao invés da postura participativa (20). Cada componente da equipe de 

enfermagem apresenta uma característica peculiar.  

O enfermeiro, nesse contexto, deve adaptar seu estilo de liderança, 

respondendo às diferenças, e garantir assistência que atenda os objetivos traçados. 

Entende-se que o enfermeiro que atua em UTIs deve reconhecer o valor de cada 

membro de sua equipe, visando estabelecer liderança responsável, onde a confiança 

e a busca contínua de conhecimento prevaleça. Entretanto, torna-se relevante que 

esse profissional aprimore constantemente seus conhecimentos para que possa 

responder às necessidades da equipe e instituição. 

Em UTI, uma das ferramentas necessárias ao trabalho da equipe de saúde é a 

comunicação.  

A competência em comunicação pode ser conceituada como processo 

interpessoal que deve atingir o objetivo dos comunicadores, pressupor conhecimentos 

básicos de comunicação, possuir consciência do verbal e do não verbal nas 

interações, atuar com clareza e objetividade, promover o autoconhecimento na busca 

de vida mais autêntica. Considerando o processo de trabalho gerencial do enfermeiro 

no contexto da UTI, a competência comunicativa é fundamental para que haja 

interações adequadas e produtivas.  
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Na gerência, a competência comunicacional é essencial se se considerar que, 

para organizar, é indispensável comunicar-se, a fim de estabelecer metas, identificar 

e solucionar problemas; aprender a comunicar-se com eficácia é crucial para 

incrementar a eficiência de cada unidade de trabalho e da organização como um todo 

(CAMELO, 2012). 

Os enfermeiros das UTIs precisam criar estratégias de comunicação para 

atender as necessidades dos familiares e pacientes. É importante combinar a 

sensibilidade ao conhecimento teórico, com a finalidade de oferecer assistência de 

enfermagem planejada e estruturada, visando a orientação aos familiares a respeito 

do que ocorre na UTI e o estímulo da expressão de seus sentimentos. Foi ressaltado, 

nos resultados desse estudo, nas falas dos familiares de pacientes internados em UTI, 

a respeito da comunicação com a equipe de saúde, a necessidade de maior clareza 

e informações por parte dos profissionais, identificando a equipe de enfermagem 

como possível referência para lhe dar suporte (MARQUES; SILVA; MAIA, 2009). 

E para finalizar a reflexão sobre o gerenciamento de enfermagem na UTI. Uma 

das vertentes do processo de gerenciamento desempenhado pelo enfermeiro é o de 

gerir unidades e serviços de saúde, que compreende administração dos recursos 

humanos e materiais, prevendo e provendo recursos necessários de assistência às 

necessidades dos pacientes.  

Particularmente em serviços de maior densidade tecnológica, como é o caso 

de UTIs, o enfermeiro tem papel relevante no gerenciamento de recursos materiais, 

pois atendem, nesse setor, pacientes de maior complexidade, onde se torna 

necessário harmonizar o serviço entre alta tecnologia e assistência. Diante disso, 

constata-se a necessidade de esse profissional ter noções sobre o controle do uso de 

materiais para atuar como elo entre a equipe de enfermagem e de saúde (OLIVEIRA; 

CHAVES, 2009). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a função do enfermeiro no gerenciamento da Unidade de 

Terapia Intensiva, é fundamental para o funcionamento da unidade.  Os resultados 

obtidos irão servir como base para mudanças e alterações no desenvolvimento das 

atividades realizadas por esses profissionais. 
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No serviço de enfermagem a gerência é considerada uma das funções 

principais do profissional, cabendo a ele a responsabilidade de organizar o trabalho e 

recursos do mesmo, em decorrência a essa necessidade, vêm sendo cada vez mais 

cobrados do profissional, isso faz com que eles adquiram mais conhecimento e 

habilidade com eficiência e eficácia. É preciso estar preparado para essa pratica.  

 

Palavras-Chave: Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem; Gerenciamento. 

 

REFERÊNCIAS 
 

BRASIL. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Consulta Pública 
nº 55, de 29 de janeiro de 2010. Diário Oficial da União. 2010 jan 08; nº130. 
Available from: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0055_29_01_2010.html  
 
HUDAK, C. M.; GALLO, B. M. Cuidados Intensivos de Enfermagem: uma 
abordagem holística. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2007. 
 
MARQUES, R. C.; SILVA, M. J. P.; MAIA, F. O. M. Comunicação entre profissionais 
de saúde e familiares de pacientes em terapia intensiva. Rev Enferm UERJ. v. 17, 
n. 1, p. 91-95, 2009. 
 
MONTEZELI, J. H. O trabalho do enfermeiro no ponto-socorro: uma análise na 
perspectiva das competências gerenciais. 2009. 135f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) - Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal 
do Paraná, Curitiba. 
 
NÓBREGA, M. F. B. Processo de trabalho em enfermagem na dimensão do 
gerenciamento do cuidado em um hospital público de ensino. 2006. Dissertação 
(mestrado em Enfermagem) - Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza.  
 

  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 739 
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INTRODUÇÃO 

 

Conceitualmente o cuidado paliativo é baseado em princípios filosóficos que 

visam o alívio de sintomas e desconfortos, preservando a qualidade de vida até o fim, 

de modo que a morte ocorra de forma natural com atenção à família (SILVA et al., 

2016). Com a hospitalização da morte, em muitas instituições o paciente fora de 

possibilidades de cura, pode vir a ser internado em unidades de terapia intensiva. 

Aspectos culturais associados aos fatores sociais, como a dificuldade do tratamento 

do paciente fora de possibilidade de cura em seu lar, levam à morte institucionalizada.  

No mundo atual, mais de 70% dos óbitos ocorre nos hospitais e, ais 

especificamente na unidade de terapia intensiva (UTI) (MORITZ et al., 2008). Para a 

enfermagem, a assistência nos cuidados paliativos impõe novos paradigmas, uma vez 

que a relação da demanda de trabalho distancia o profissional do paciente fora de 

possibilidade de cura, e também acarreta maior gasto de energia nessa relação 

profissional. Este é um desafio que poucos se disponibilizam a discutir. Cuidar de 

indivíduos com doenças terminais e seus familiares é uma atividade que os 

profissionais que atuam em UTI precisam refletir (SANTANA et al., 2009). 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar na literatura como se repercute o tema do cuidado paliativo para os 

profissionais que atuam em terapia intensiva e também para os familiares. 

 

MÉTODOS 

 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo revisão da literatura. Os dados 

foram acessados por meio da Biblioteca Virtual em Saúde a partir da interface de 

pesquisa. Foi utilizada a expressão de pesquisa: cuidados paliativos AND cuidados 

para prolongar a vida OU paciente terminal AND cuidados intensivos OU terapia 
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intensiva OU enfermagem intensiva. Os filtros aplicados foram: recorte temporal de 8 

anos (2010-2017); idioma português e espanhol; tipo de documento, artigo e tese.  

Os resultados iniciais apontaram para 3876 materiais. Com a aplicação dos 

filtros obteve-se o resultado de 87 materiais. Para composição da amostra foi 

considerada a exclusão de repetições e a adequação do material aos objetivos da 

pesquisa. Desta forma a amostra ficou definida em 42 materiais. Para a análise foi 

realizada a leitura integral dos materiais, fichamento e formação das categorias 

temáticas. Decorreu da análise as seguintes categorias: A Morte e a Terminalidade 

da Vida e Aspectos Éticos; Percepção da Equipe de Saúde sobre o Cuidado Paliativo 

e Percepções da Família sobre o Cuidado Paliativo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Morte e a Terminalidade da Vida e Aspectos Éticos 

 

A morte no contexto da UTI traz um paradoxo importante quanto à seu papel 

para os profissionais que nela trabalham: uns a concebem como local para se morrer, 

outros, que não aceitam a morte, iludem-se com os recursos propiciados pela 

tecnologia e ciência e acabam perdendo o senso crítico, ao acreditar que podem 

reverter a situação de muitos doentes sem possibilidade de cura, atitude que resulta 

em sofrimento do paciente, de familiares de toda a equipe de saúde (VICENSI, 2016). 

Na UTI, predomina a ênfase aos aspectos higiênicos, estéticos e ao conforto 

físico, com minimização da dor em detrimento da assistência psicológica, espiritual e 

social, bem como do estabelecimento da relação afável entre profissional, família e 

paciente. O ato de cuidar, portanto, não significa salvar vidas a qualquer preço, mas 

sim, preservar a vida com dignidade, respeitar o tempo, as necessidades e decisões 

individuais, além de assistir a pessoa doente, sem que isso signifique mantê-la vida 

ou curá-la. O morrer em UTI é uma discussão permanente sobre quais intervenções 

terapêuticas devem ser instituídas, quais os limites e qual o local adequado para 

morrer. Essa discussão é atual e de fundamental importância. É uma reflexão que 

precisa ser feita para rever atitudes, refazer metas e aprimorar a qualidade de vida 

dos pacientes e familiares que enfrentam doenças incuráveis (FUMIS, 2012).  

Quanto aos fundamentos éticos, Saraiva (2012), em estudo com enfermeiros, 

relata que os enfermeiros consideram três aspectos em relação a suspensão dos 
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cuidados: a distribuição dos recursos, os aspectos éticos relacionados com os 

princípios e os aspectos legais e deontológicos. Com pertinência à quantidade de vida, 

os enfermeiros consideram a idade importante como meio para a decisão, mas não 

como fim. Decidir apenas com base no prolongamento no tempo de vida, mesmo que 

seja um adulto jovem, e não considerar outros aspectos, configuram uma situação de 

distanásia, pelo que mais uma vez a qualidade de vida, a autonomia do doente, o 

princípio da beneficência e da não maleficência tem que fundamentar a decisão.  

Pessini (2016), considera que: ao implementar cuidados paliativos, deve-se 

levar em conta: valorizar a obtenção e a manutenção um nível ótimo de dor e 

administração dos sintomas; os cuidados paliativos afirmam a vida e encaram o morrer 

como um processo normal; não apressam nem adiam a morte; integram aspectos 

psicológicos e espirituais dos cuidados do paciente; oferecem sistema de apoio para 

ajudar os pacientes a viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua 

morte; ajudam a família no enfrentamento da doença do paciente e no luto; a família 

é uma unidade de cuidados, juntamente com o paciente; os cuidados paliativos 

exigem uma abordagem inter e multidisciplinar (trabalho em equipe); destinam-se a 

aprimorar a qualidade de vida; são aplicáveis no estágio inicial da doença, 

concomitantemente com as modificações da doença e terapias que prolonguem a 

vida.  

Um tema ainda não suficientemente estudado é a obstinação terapêutica, 

sobretudo na enfermagem. Médicos, em geral, vivenciam intensas dificuldades 

durante a tomada de decisão entre investir ou não diante do doente fora de 

possibilidade de cura, pois optar pela continuidade do tratamento, ou por sua recusa, 

ocasiona grandes angústias, sendo que sobre eles recai o peso da decisão final. Essa 

obstinação terapêutica decorre de um possível processo ético ou legal, visto que não 

existem leis jurídicas claras, no Brasil sobre o assunto (SILVA; QUINTANA; 

NIETSCHE, 2012). 

 

Percepção da Equipe de Saúde sobre o Cuidado Paliativo 

 

Os profissionais de saúde evidenciam valorizar imensamente a comunicação 

interpessoal no contexto da terminalidade e também que é escasso o conhecimento 

sobre estratégias de comunicação tanto entre a equipe como com o paciente e a 

família (ARAÚJO; SILVA, 2012).  



 
XIX ENAIC – Encontro Anual de Iniciação Científica 

 

 742 

Outra necessidade apontada é a falta de registro sobre os cuidados paliativos 

em prontuário, o que gera a cada turno, uma nova conduta, de acordo com o médico 

plantonista do período. A comunicação é uma das principais barreiras geradoras de 

conflitos na assistência do paciente sob cuidado paliativo (SILVA et al., 2013; 

BARUZZI; IKEOKA, 2013).  

Na enfermagem, o profissional constantemente confunde-se não sabendo se 

sua atuação é curar ou cuidar. Esse um dilema percebido na equipe de enfermagem 

quando se depara com pacientes sob cuidados paliativos. Muitos profissionais deixam 

de cuidar quando não há possibilidade de cura (SILVA; CAMPOS; PEREIRA, 2011).  

Outro ponto de destaque, segundo Pessini (2016), é que a morte finalmente 

acaba chegando e vencendo. Nesse sentido, os profissionais que atuam em terapia 

intensiva não podem sofrer com o fato de que a morte é uma derrota. Na verdade, a 

morte é uma realidade e quando a terapia médica não consegue mais atingir os 

objetivos de preservar a saúde ou aliviar o sofrimento, tratar para curar torna-se uma 

futilidade ou um peso e, mais do que prolongar a vida, prolonga-se a agonia.  

Surge, então, o imperativo ético de para o que é inútil e fútil, intensificando os 

esforços no sentido de proporcionar mais do que quantidade, qualidade de vida diante 

do morrer. Para os enfermeiros, uma grande problemática é quando a família não 

aceita que se chegou ao fim do percurso terapêutico, pressionando os profissionais 

para continuar o investimento. Por outro lado, determinadas equipes médicas não 

aceitam o fim de vida mantendo esse investimento porque sentem a morte como um 

fracasso (FERNANDES; COELHO, 2014).  

Na visão de enfermeiros, o conceito principal em cuidados paliativos é a 

promoção de conforto e suas subcategorias: alívio de desconfortos físicos, suporte 

social e emocional e manutenção da integridade e do posicionamento corporal 

(SILVA; PEREIRA; MUSSI, 2015; POTT et al., 2013).  

Freitas e Pereira (2013), destacam que a implementação de cuidados paliativos 

em UTI enfrenta barreiras como o número reduzido de profissionais, uma vez que gera 

sobrecarga de trabalho, que passa a fazer parte do cotidiano de muitas UTIs no Brasil. 

Outra barreira é a ausência ou falta de emprego de formas mais objetivas para a 

avaliação da dor (escalas). Isso também abrange a falta de protocolos específicos 

para pacientes sob cuidados paliativos.  

No entender de alguns autores (SILVEIRA et al., 2016; MEDEIROS; 

BONFADA, 2012) a enfermagem internaliza sentimentos angustiantes com a situação 
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do cuidado paliativo. Para isso é necessário desenvolver um mecanismo de defesa 

contra as angústias pessoais, uma vez que, no ambiente hospitalar, é comum 

internalizar a doença e o problema do paciente. Assim, sugerem, é necessário 

compartilhar experiências do contexto de atuação profissional.  

Para esses autores (SILVEIRA et al., 2016), esses sentimentos são naturais do 

enfermeiro, enquanto ser humano, e é inevitável que ao longo da trajetória se 

envolvam emocionalmente, mas também sintam conforto e satisfação ao realizarem 

seu trabalho. Outro aspecto valorizado pelos enfermeiros é a espiritualidade. Apesar 

da espiritualidade e religião serem construtos distintos, de fato há uma importante 

relação entre ambos.  

A religião emerge como um fio condutor para o acesso à dimensão espiritual 

do indivíduo em fase terminal. No sentido de proporcionar a construção do cuidado 

humanizado em enfermagem, a principal barreira para acessar o paciente para prestar 

cuidados espirituais, é citado a dificuldade de comunicação com o paciente, 

principalmente quando ela é não-verbal. Quanto à esta dimensão espiritual do 

paciente, há também necessidade de maior preparo sobre a dispensação de cuidados 

espirituais. Em geral, os enfermeiros não recebem esse preparo durante a graduação. 

Percepções da Família sobre o Cuidado Paliativo. 

A última categoria enfocou o posicionamento dos familiares sobre os cuidados 

paliativos. Nem todos os familiares estão prontos para a decisão sobre qualidade de 

final de vida. São muitas as maneiras de se enfrentar a situação de terminalidade. 

Essas reações podem ser influenciadas por vários fatores como história de vida, 

cultura, ideologia, mitos da sociedade relativos ao início e final de vida, assim como a 

religião e outros.  

Embora na maioria das vezes as famílias não participem ativamente na decisão 

sobre a definição de cuidados paliativos, Santos e Bassit (2011) recomendam que as 

famílias sejam incluídas nesse processo. Uma vez que existe amparo legal do ponto 

de vista ético, a equipe médica não pode justificar o receio em não compartilhar as 

decisões de final de vida. Em geral, a maioria dos familiares expressam desejo de 

participar e discutir sobre a tomada de decisão de qualidade de final de vida. 
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CONCLUSÃO 

 

Com a pesquisa foi identificado como se repercute o tema do cuidado paliativo 

para profissionais que atuam em terapia intensiva. O tema do cuidado paliativo é fonte 

geradora de conflitos. Para a medicina, o tema gera conflitos na tomada de decisão e 

sobretudo relacionado à ética. Para os enfermeiros, há confusão sobre o objeto de 

estudo da profissão que é o cuidar e o objeto de estudo da medicina que é curar. 

Quanto aos cuidados paliativos, os enfermeiros destacam os cuidados físicos e 

sentem-se despreparados para dispensar cuidados fora dessa dimensão. A família 

precisa ser incluída no processo decisório. 

 

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Terapia Intensiva; Prática Profissional; 
Enfermagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos são os desafios para profissionais de enfermagem dentro do seu 

ambiente de trabalho, diariamente são vivenciadas situações conflitantes, 

desencadeando sofrimento psíquico dentre eles estão presente à convivência com a 

dor, com a morte, a própria penosidade presente no trabalho de enfermagem, a 

história de vida de cada profissional, as dificuldades socioeconômicas, o desgaste 

físico excessivo, má condição de trabalho e sobrecarga emocional, são fatores que 

podem provocar ou potencializar desconfortos psíquicos (SECCO, 2010, p. 1,3). 

É importante ressaltar que quando o enfermeiro é presente na assistência ao 

paciente, principalmente na assistência pré-hospitalar (ROMANZINI, 2010, p. 108). 

Segundo Martins (2010, p. 1108,1110), a busca de estratégias com a finalidade 

de superar os obstáculos é uma tarefa que deve estar presente no cotidiano dos 

profissionais de enfermagem. 

De acordo com Pai (2010, p. 41) há setores hospitalares que intensificam o 

comprometimento da saúde mental dos profissionais de enfermagem. A dinâmica de 

uma sala de emergência que exige que os componentes da equipe trabalhem em 

constante estado de tensão, provocando cansaço, esgotamento, angustia e revolta, 

devido à sobrecarga e limitações de recursos.  

Outra questão relevante a respeito do comprometimento da saúde mental do 

trabalhador de enfermagem é lidar com pacientes fora das possibilidades terapêuticas 

(KUHN, 2011, p. 1076). 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar os fatores que contribuem para o surgimento do sofrimento psíquico 

entre os profissionais de enfermagem, como forma de ampliar o conhecimento, 

possibilitando antecipar-se aos acontecimentos, promovendo o autocuidado e 
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prevenção de futuras manifestações, possibilitando um melhor prognóstico e 

qualidade de vida dos profissionais da saúde. 

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica. Para sua elaboração foram percorridas 

as seguintes etapas: 

Identificação do tema e seleção da hipótese de pesquisa, e estabelecimento 

dos critérios de inclusão e exclusão. 

Para seleção dos textos foi realizado um levantamento na internet, utilizando a 

base de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). 

Foram utilizadas as palavras-chave (consideradas como descritores no Decs): 

“Enfermagem and Equipe and Saúde mental”, e incluídos textos publicados em 

português, entre 2010 a 2015. A coleta e análise de dados foram realizadas nos meses 

de fevereiro e março de 2017. 

Na intersecção dos descritores no banco de dados utilizado para busca, foi 

encontrada a seguinte quantidade de textos exposta na figura a seguir: 

 

Detalhamento de busca de textos.  

1. Busca na base de dados utilizando os descritores, Enfermagem and Equipe 

and Saúde Mental; 

2. Textos Encontrados disponíveis na biblioteca virtual, em forma de artigos, de 

2010 á 2015 e em português - 257; 

3. Textos eliminado por não serem pertinentes ao assunto N°=241; 

4. Textos eliminados por não estarem disponíveis na biblioteca virtual. N°=3; 

5. Textos selecionados para compor a presente revisão integrativa N°=14. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Abaixo se encontra uma tabela que sintetiza os objetivos e síntese do 

conhecimento produzido pelos textos analisados. 
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Objetivos e síntese dos textos analisado.  

 

1. Título: Cargas psíquicas de trabalho e desgaste dos trabalhadores de 

enfermagem de um hospital de ensino do Paraná, Brasil. 

Objetivo: Investigar as cargas psíquicas dos trabalhadores de enfermagem, e 

sua relação com o desgaste decorrente dessa exposição. 

Síntese do conhecimento: Aponta que o lidar constante com a morte, com a 

dor, as dificuldades socioeconômicas, a dupla jornada de trabalho ou outros 

empregos, são fatores que levam ao desgaste físico e mental dos profissionais 

de enfermagem, desencadeando sentimentos de angustia, estresse emocional, 

síndromes depressivas e outros. 

 

2. Título: Riscos ocupacionais e alterações de saúde entre trabalhadores de 

enfermagem brasileiros de unidades de urgência e emergência.  

Objetivo: Identificar os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho 

em unidades públicas de urgência e emergência, e as alterações de saúde 

apresentadas pelos trabalhadores de enfermagem que atuam nesses setores.  

Síntese do conhecimento: É apresentada a importância de o trabalhador 

adequar - se as mudanças ocorridas no ambiente de trabalho como processo 

natural, de maneira que não sejam impostas tais mudanças, a fim de evitar 

sentimentos como incertezas, insatisfação, tédio, angustia e estresse, que 

contribuem para o comprometimento da sua saúde mental. 

 

3. Título: Concepções e sentimentos de enfermeiros que atuam no atendimento 

pré-hospitalar sobre a prática e a formação profissional. 

Objetivo: Identificar os sentimentos dos enfermeiros que atuam no APH, 

relacionados a prática e a formação profissional.  

Síntese do conhecimento: Propõe que o enfermeiro torne- se conhecedor das 

suas práticas, atribuições, e seja provido de conhecimentos gerais e 

específicos, tenha pleno domínio das técnicas, patologias, protocolos, alta 

capacidade de liderança, que saiba gerenciar e que mantenha um equilíbrio 

emocional importância no APH.   
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4. Título: Influência do trabalho noturno na qualidade de vida do enfermeiro. 

Propõe analisar a percepção dos enfermeiros que trabalham no período 

noturno sobre qualidade de vida e suas influências. 

Objetivo: Busca obter informações relevantes, que contribuem para 

intervenções efetivas, com intuito de promover mais qualidade de vida para os 

enfermeiros do noturno.  

Síntese do conhecimento: Atribui a saúde ocupacional como importante 

estratégia para a saúde dos trabalhadores contribuindo para motivar, satisfazer 

e manter a produtividade, promovendo melhorias na qualidade de vida como 

um todo.  

Cuidar para que não seja negligenciado o autocuidado e atenção ao estado de 

saúde. 

 

5. Título: Prazer e sofrimento no trabalho da equipe de enfermagem: reflexão á 

luz da psicodinâmica Dejouriana. 

Objetivo: Refletir sobre as questões de vivências de prazer e sofrimento no 

trabalho da equipe de enfermagem, sob a ótica da psicodinâmica dejouriana 

do trabalho.  

Síntese do conhecimento: O estudo aponta as influências negativas da 

fragmentação no processo que envolve o trabalho de enfermagem, tendo como 

instrumento de trabalho o sujeito doente, esses trabalhadores são expostos a 

sofrimentos, medos, conflitos, tensões, disputa de poder, ansiedade, estresse, 

convivência com a vida e a morte, longas jornadas de trabalho, entre outros, 

causando sentimentos de sofrimento. 

  

6. Título: Violência psicológica na prática profissional da enfermagem.  

Objetivo: Analisar a violência psicológica na prática profissional da 

enfermagem, caracterizando o tipo de violência psicológica sofrida pela 

enfermeira e o agressor, e identificar as principais reações da vítima após a 

agressão.  

Síntese do conhecimento: Considera que a violência psicológica no ambiente 

de trabalho, tem como principal vítima a enfermeira, estando relacionado à sua 

vulnerabilidade, pelo grande número de profissionais femininas que atuam a 

pouca valorização e visibilidade da profissão perante a sociedade, e por 
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remeter culturalmente a ideia de subordinação, fatores que acabam dificultando 

o trabalho da enfermagem. 

   

7. Título: Psicodinâmica e saúde mental do trabalhador de enfermagem: ritmo 

acelerado e intensificação do fazer.  

Objetivo: Focalizar a psicodinâmica do trabalho da enfermagem em um serviço 

de urgência e emergência, a fim de compreender o trabalho real nesse espaço, 

e consequentemente a saúde mental dos trabalhadores.  

Síntese do conhecimento: Aponta que a intensificação do trabalho de 

enfermagem, o aumento da produtividade, e as intervenções desnecessárias, 

causam sofrimentos e desgastes e refletindo de forma negativa na saúde 

emocional do trabalhador. 

Defende que a psicodinâmica vem auxiliando a preencher lacunas presentes 

no conhecimento e na relação com o trabalho, direcionando o olhar, e a 

importância de escutar esses profissionais no que se refere aos fenômenos 

ligados à sua saúde mental. 

 

8. Título: Sofrimento no trabalho de enfermagem: reflexos do “discurso vazio” no 

acolhimento com classificação de risco. 

Objetivo: conhecer as vivências dos profissionais que atuam no acolhimento 

com classificação de risco no contexto laboral, diante da tecnologia para o 

atendimento em emergência. 

Síntese do conhecimento: Apresentam os conflitos e insatisfação dos 

trabalhadores de saúde, que resultam da superlotação dos prontos socorros, 

provocando sobrecarga, tensões nas relações tanto dos colegas como dos 

próprios usuários dos serviços.  

Aborda o sofrimento dos trabalhadores que buscam reorganizar o processo de 

trabalho, e a importância da continuidade do acolhimento na rede do serviço 

do SUS na busca de respostas as necessidades dos cidadãos. 

   

9. Título: Vivências e sentimentos de profissionais de enfermagem nos cuidados 

ao paciente sem vida. 

Objetivo: Conhecer as vivências e os sentimentos da equipe de enfermagem 

nas suas relações com o paciente sem vida, e no preparo do corpo pós-morte. 
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Síntese do conhecimento: O presente estudo evidencia que o profissional que 

mantém uma relação próxima ao paciente sem chance de vida, podem aflorar 

suas próprias emoções e receios no seu processo de morte/vida, levando-o a 

não aceitação da morte, podendo sofrer fadiga, irritabilidade, sensação de 

impotência, fuga, fracasso e estresse, que resultam em desestabilização 

emocionais. 

 

10. Título: Vivência do sofrimento moral na enfermagem: percepção da enfermeira.  

Objetivo: Analisar a percepção das enfermeiras frente ao sofrimento moral 

vivenciado, e relacionar sua frequência e intensidade.  

Síntese do conhecimento: Define sentimento moral como sendo o desequilíbrio 

psicológico, na ocorrência de sentimentos dolorosos em enfermeiras 

impossibilitadas ou que encontram dificuldades na execução de situações 

moralmente adequadas, de acordo com sua consciência e conhecimentos 

adquiridos, acarretando respostas emocionais como raiva, tristeza, 

descontentamento, relutância em ir ao trabalho e abandono da profissão por 

não receberem apoio durante o processo de enfrentamento dos conflitos 

morais. 

 

11. Título: Cuidado de si sob a percepção dos profissionais de enfermagem em 

saúde mental.  

Objetivo: Compreender o cuidado de si do profissional de enfermagem em 

saúde mental e como acontece esse processo. 

Síntese do conhecimento: Aponta a importância de os profissionais que atuam 

no cuidado em saúde mental ter consciência de suas fragilidades e 

necessidades, para que torne possível o cuidado de si, envolvendo também o 

reconhecimento do outro, uma escuta recíproca, a verbalização de conteúdos 

subjetivos, envolvendo também a ocorrência de uma relação de vivências. 

  

12. Título: Enfermagem e cuidado de si: percepção de si como corpo existencial no 

mundo.  

Objetivo: a compreensão do cuidado de si do profissional de enfermagem em 

saúde mental.  
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Síntese do conhecimento: Salienta que os profissionais envolvidos no cuidado 

de pessoas em sofrimento psíquico, podem sentir-se irritados, tristes, e 

desapontados, podendo gerar culpa e ansiedade, quando essas emoções são 

negadas pela instituição, há o comprometimento no olhar do profissional para 

o cuidado de si, refletindo de forma negativa no cuidado prestado ao paciente, 

devido esse processo ser baseado em trocas interpessoais.  

 

13. Título: Fatores contribuintes para o sofrimento psíquico em ambiente 

psiquiátrico para a equipe de enfermagem.  

Objetivo: Descrever os fatores que contribuem para o sofrimento psíquico da 

equipe de enfermagem em âmbito psiquiátrico. 

Síntese do conhecimento: Aponta o trabalho de enfermagem como uma fonte 

de prazer quando traz satisfação pessoal, e desenvolvimento das 

potencialidades profissionais, e sofrimento quando há submissão, repressão, 

resultando em insatisfação, angustia e sofrimento psíquico, acarretando danos 

devido às tensões e estresse, nos profissionais de enfermagem. 

Indicam estratégias como a inclusão de reuniões com a equipe, como forma de 

favorecer o diálogo, melhorando as condições de trabalho, que são afetadas 

quando há dificuldade de relacionamento entre os profissionais envolvidos no 

processo do cuidar. 

  

14. Título: Sofrimento psíquico do profissional de enfermagem na unidade 

hospitalar.  

Objetivo: Identificar e caracterizar o perfil dos trabalhadores de enfermagem e 

as condições de trabalho que levam o profissional de enfermagem da unidade 

hospitalar ao sofrimento psíquico. 

Síntese do conhecimento: Aponta que o não uso das aptidões no exercício do 

trabalho, a falta de motivação, desunião da equipe, baixa remuneração, a 

convivência coma dor e o sofrimento, são fatores que contribuem para o 

surgimento do sofrimento psíquico nos profissionais da enfermagem. 
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CONCLUSÃO 

 

O sofrimento psíquico se faz presente nos profissionais de enfermagem em 

seus diversos setores de atuação, e os principais fatores responsáveis por essa 

incidência são a convivência com a dor, o sofrimento e a morte, a falta de 

reconhecimento  da profissão perante a sociedade, desmotivação, as longas jornadas 

de trabalho, a perda da qualidade de vida, baixa remuneração, e a falta de preparo 

dos profissionais que resultam em cargas psíquicas e físicas, levando ao desgaste 

emocional importante, comprometendo a qualidade na assistência. 

É fundamental conhecer as estratégias que permitem driblar ou minimizar o 

sofrimento psíquico. 

 

Palavras-Chave: Enfermagem; Equipe; Saúde Mental. 
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TRANSPORTE INTRA-HOSPITALAR DE PACIENTE CRÍTICO  
 

Leila Lima da Silva; Haviley Oliveira Martins. 
 

E-mail: leila_tc@hotmail.com 
 
INTRODUÇÃO  

 

A despeito de toda tecnologia disponível nas Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI), nem todos os exames e procedimentos podem ser realizados a beira leito, 

necessitando de suporte de outros setores, necessitando que os pacientes sejam 

transportados até eles, esse transporte é feito por equipe específica (ALMEIDA, 2012).  

Os riscos são inevitáveis e inerentes ao transporte, independentemente do 

tempo ou distância a ser percorrida. Decorrente a dor da movimentação do paciente 

no transporte, alterações cardíacas e respiratórias podem surgir no percurso, não 

significando erro técnico da equipe. Outros, no entanto, são decorrentes de falhas 

técnicas como a interrupção acidental da infusão endovenosa de aminas vasoativas, 

a perda de pressão nos cilindros de oxigênio e outras explicações plausíveis, porém 

geralmente não documentadas (JÚNIOR, 2007).  

Esses riscos e benefícios devem ser avaliados pela equipe multiprofissional, 

pois o período de transporte deixa a paciente vulnerável a complicações e 

instabilidade hemodinâmica rápida, já que está fora do ambiente de suporte avançado 

(ALMEIDA, 2012).  

Tendo em vista a importância do transporte seguro do paciente crítico, foi criado 

um procedimento operacional padrão que direciona os profissionais atuantes na UTI 

de um hospital privado no centro de São Paulo.  

 

OBJETIVOS  

 

Elaborar um Protocolo de Operação Padrão (POP) de transporte de pacientes 

intra hospitalar, que ofereça segurança ao paciente.  

 

MÉTODOS  

 

Trata-se de um trabalho descritivo, onde foi elaborado um Protocolo de 

Operações Padrão para a realização segura do transporte intra hospitalar de 

pacientes. 
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RESULTADOS   

 

O Procedimento Operacional Padrão (POP) é um documento que de 

planejamento do trabalho repetitivo e tem como objetivo padronizar e minimizar a 

ocorrência de desvios na execução da atividade. Assim, um POP garante que as 

ações sejam realizadas da mesma forma, independentemente do profissional 

executante ou de qualquer outro fator envolvido no processo, diminuindo assim “as 

variações causadas por imperícia e adaptações aleatórias” (SCARTEZINI, 2009).   

O manual de procedimentos, segundo Andrade (1975), é a reunião de todos os 

POPs do serviço em um único documento, que descreve o trabalho de enfermagem a 

ser executado e a forma correta de fazê-lo, sendo de responsabilidade da gerência a 

organização do mesmo. Ressalta-se que esse documento deve ter atualização e 

revisão periódica, seguida da aprovação institucional de cada versão.  

Elaboramos um Protocolo de Operação Padrão para transporte seguro do 

paciente, para ser aplicado em um Hospital.  

 

PROTOCOLO  

 

Finalidade: Encaminhar de forma temporária ou definitiva pacientes críticos 

entre as unidades do complexo hospitalar.   

Indicação: Pacientes críticos e/ou semicríticos que necessitem de serem 

transportados entre unidades do complexo hospitalar.  

Executantes: Médico, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Técnico de enfermagem e/ou 

Auxiliar de Enfermagem.  

 

Riscos durante a execução do transporte:   

1. Instabilidade hemodinâmica.  

2. Obstrução de vias aéreas.  

3. Parada Cardiorrespiratória.  

4. Queda acidental do leito.  

5. Oclusão, perda e/ou tração indevidos de drenos, sondas e/ou cateteres. 

6. Desconexão de cabos, término da bateria auxiliar ou falhas no funcionamento 

dos equipamentos: ventilador mecânico; monitor multiparâmetros; bomba de 

infusão; cama ou maca;  
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7. Falhas estruturais: interrupção no fornecimento de energia elétrica; falhas no 

funcionamento do gerador de emergência; e quebra do elevador.  

 

Materiais e equipamentos necessários para o transporte:  

 Maca  

 Kit de intubação PO-ENF- 010  

 Cilindro de O2 de transporte   

 Ventilador de transporte  

 Monitor de ECG   

 Oxímetro de pulso  

 Maleta de medicação PO-ENF-017  

 Cabos para monitor, ventilador de transporte e bomba de infusão  

 

Procedimentos para o transporte:  

1. Definir o time de transporte (enfermeiro, técnico de enfermagem, médico e 

fisioterapeuta);  

2. Selecionar o setor de destino, estimar o tempo de transporte e anotar em 

anotação de enfermagem;  

3. Separar e levar o material descrito acima;  

4. Enfermeiro liga, ajusta e instala no paciente o monitor de transporte; 

5. Fisioterapeuta liga e instala no paciente o ventilador de transporte (se paciente 

em ventilação mecânica);  

6. Verificar SSVV antes, durante e após o transporte, anotando em anotação de 

enfermagem;  

7. Fisioterapeuta checar cilindro de O2 e anota em evolução própria;  

8. Fisioterapeuta manter os padrões ventilatórios do paciente (checar PEEP e 

FIO2, manter FIO2 a 100% 5 minutos antes do transporte);  

9. Enfermeiro verificar fixações de tubos traqueais, acessos venosos, cateteres 

gástricos e vesicais;  

10. Técnico de enfermagem esvaziar coletores de urina e gástricos;  

11. Técnico de enfermagem manter drenos torácicos em selo de água aberto em 

posição inferior ao paciente;  
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12. Enfermeiro contatar a equipe do setor de destino e chamar o elevador antes de 

sair com paciente do setor;  

 

Toda equipe de transporte descrita acima, registrar intervenções e 

intercorrências no prontuário do paciente.  

 

Observações:   

Toda medicação utilizada no transporte deve estar dentro do prazo de validade. 

Avisar o setor de destino sobre o possível encaminhamento do paciente com 

antecedência para melhor organização.  

Passar as condições do paciente ao setor de destino, comunicando sobre 

dispositivos e prováveis isolamentos.  

Checar se o procedimento já está autorizado pelo convênio e caso seja de 

emergência encaminhar o pedido de autorização posteriormente.  

Repor toda medicação utilizada no transporte, solicitando de forma correta na 

farmácia para manter a rastreabilidade dos lotes.  

 

CONCLUSÃO  

 

O transporte intra-hospitalar de pacientes críticos é sempre um momento de 

tensão. Medidas preventivas são tomadas em cada transferência, porém com todas 

as medidas tomadas acontecem acidentes no traslado do paciente. Portanto a criação 

de procedimento operacional padrão é de suma importância no ambiente hospital, 

pois direciona a equipe a tomar todas as precauções possíveis.  

 

Palavras-Chave: Segurança do Paciente; Transporte de Paciente; Protocolo de 
Operações Padrão. 
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