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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DO LEITE CRU DE
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NA REGIÃO

DE SÃO CARLOS

EUZÉBIO,J. D. (AUTOR PRINCIPAL); BARBOSA. D. C. (CO-
AUTOR); COTTONI. M. (CO-AUTOR); SILVA, D. N. (CO-AUTOR);

ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

É essencial que a ordenha do gado leiteiro seja feita de maneira higiênica de modo a assegurar
a melhor qualidade do leite. Por isso é recomendado que seja realizada a antissepsia dos tetos
antes da ordenha: pré-dipping, e após a ordenha: pós-dipping, ambas as práticas auxiliam para
reduzir a quantidade de patógenos causadores de doenças. O quadro clínico no qual ocorre a
inflamação do úbere da vaca é conhecido mastite, o processo inflamatório geralmente é
desencadeado devido a elevada quantidade de bactérias da espécie Staphylococcus aureus e
Escherichia coli. É recomendado que o produtor realize o teste da caneca de fundo preto e o
CMT, que são capazes de diagnosticar a mastite clínica e subclínica, respectivamente. Ambos
os teste são de baixo custo para o produtor e não apresentam um desperdício significativo do
leite de modo que esta seja utilizada como um empecilho para não serem realizados. A
contagem bacteriana total e a contagem de células somáticas são indicadores de qualidade do
leite e também são utilizadas como fatores para a bonificação dos produtores. A CCS vai
influenciar no rendimento dos produtos lácteos e por isso é tão importante. A alimentação dos
animais deve seguir uma dieta balanceada que se adeque as exigências nutricionais durante as
diferentes fazes de sua vida. A água ofertada a ele deve ser de boa qualidade assim como o
acesso a fonte. O objetivo geral desta pesquisa é coletar amostras de leite cru de pequenos
produtores na região de São Carlos e quantificar a presença de microrganismos mesófilos
indicadores da mastite por meio de análises microbiológicas. Nos casos em que for
diagnosticada uma quantidade elevada de bactérias mesófilas no leite, será elaborado um
plano de ação de melhoria na higiene durante a ordenha visando um retorno financeiro para o
pequeno produtor e consecutivamente reduzir a ocorrência de vacas com mastite no rebanho.
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ÍLEO ADINÂMICO EM EQUINOS – REVISÃO DE
LITERATURA

GOUVÊA, G. T. P. (AUTOR PRINCIPAL); ZAVAGLIA, R. T. (CO-
AUTOR); BERNARDI, N.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O íleo adinâmico é caracterizado pela interrupção ou ausência da motilidade gastrointestinal,
que envolve um complexo entre vias neurais, hormonais e neuromusculares, tendo como
aspecto principal a falta de coordenação gastroduodenal e atividade contrátil, podendo atingir
todos os segmentos do trato gastrointestinal (TGI). É caracterizado pela formação de refluxo
enterogástrico, distensão abdominal e acúmulo de fluido intraluminal, devido à ausência de
motilidade decorrente da inibição pela perda da capacidade intrínseca de contração muscular
do trato gastrointestinal. É uma afecção comum no pós cirúrgico de cirurgias abdominais de
cólica, por exemplo, devido a manipulação traumática do intestino, onde o TGI fica sem
motilidade levando a atonia intestinal em todos os segmentos intestinais e consequente
diminuição do peristaltismo que leva a uma elevada multiplicação das bactérias Gram
negativas, ocasionando um aumento e acúmulo na produção de gás gerando uma distensão
intestinal, podendo resultar em inflamação intestinal neutrofílica e diminuição da contratilidade
da musculatura lisa. Os principais sinais clínicos são observados através de dor abdominal,
hiporexia e ausência de borborigmos devido à motilidade reduzida, podendo ter a presença de
refluxo enterogástrico alcalino. No exame físico, o animal apresenta taquicardia, mucosas
congestas, casualmente cianóticas conforme as condições fisiológicas do animal se agravam. É
considerada uma enfermidade multifatorial e seu tratamento é composto por estratégias para
solucionar o problema. Deve ser instituído uma terapia de suporte afim de se identificar e
eliminar a causa, fazer a correção do desequilíbrio metabólico, descompressão gastrentérica,
terapia medicamentosa para controle de dor e uso de fármacos prócinéticos. O uso de
medicamentos que auxiliam no peristaltismo devem ser usados com cautela, pois podem
ocasionar estrangulamento das alças, levando então o animal a óbito. O intuito deste trabalho
foi realizar uma revisão bibliográfica, apresentando uma enfermidade causada devido a uma
desordem gastrointestinal, que não é bem compreendida, o que dificulta seu tratamento.
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FRANÇA, S.M. (AUTOR PRINCIPAL); LOPES, V. B. (CO-AUTOR);
EMILIANO,D.N (CO-AUTOR); PEZZOPANE, C.G. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os jardins, desde os primórdios até os dias atuais, representam espaços de lazer e bem-estar
pois promovem maior conexão do homem com a natureza. O jardim sensorial vai muito além do
uso da visão, utilizando os outros quatro sentidos, olfato, tato, paladar e audição para
percepção do ambiente. Portanto, o objetivo deste trabalho é adequar a melhor composição
agronômica do jardim sensorial, para estimular o reconhecimento das plantas através dos cinco
sentidos, para posterior aplicação do mesmo como ferramenta de apoio pedagógico. O
experimento está sendo desenvolvido no Centro Universitário Central Paulista –UNICEP,
localizado na cidade de São Carlos, utilizando-se canteiros fixos de 2,25 metros de
comprimento por 1,25 metros de largura. Para o início do plantio, os canteiros receberam
calcário e foram adubados com compostos orgânicos. Como primeira composição, plantas
representativas de cada sentido foram colocadas em apenas um canteiro, com identificação de
uso para cada uma das divisões. Portanto, ao atingirem pleno desenvolvimento, as plantas não
apresentaram adequação agronômica, competindo entre elas por espaço e nutrientes, além de
visualmente inadequadas de acordo com suas arquiteturas e porte. As plantas presentes nessa
composição eram: Cravina (Dianthus chinensis), Coentro (Coriandrum sativum), Hortelã
(Mentha spicata), Rabo de gato (Acalypha reptans) Sálvia (Salvia officinalis), Alecrim
(Rosmarinus officinalis), Poejo (Mentha pulegium), Orégano (Origanum vulgare) e instrumentos
confeccionados de bambu. Como nova adequação, cada sentido conta com um canteiro, onde
as plantas estão dispostas de maneira a proporcionar a melhor e mais intensa interação do
usuário com o ambiente. A atual composição conta com as plantas: Visão - Crista-de-galo
(Celosia cristata), Crisântemo Bola Belga (Dendranthema grandiflorum) e Cravina (Dianthus
chinensis); Paladar - Hortelã (Mentha spicata), Salsinha (Petroselinum crispum) e Cebolinha
(Allium schoenoprasum); Tato - Sálvia (Salvia officinalis), Funcho (Foeniculum vulgare) e
diversas espécies de plantas da família das suculentas, incluindo as Echeveria elegans;
Audição - composto por instrumentos de som confeccionados com Bambus; Olfato - Alecrim
(Rosmarinus officinalis), Lavanda (Lavandula stoechas) e Poejo (Mentha pulegium). O caminho
que conduz aos canteiros é composto por um tapete também sensorial, formado por casca de
pinus, bambu, palha, seixo, argila expandida e areia, o que proporciona o contato do usuário
com diferentes texturas. A aplicação e utilização pedagógica será feita posteriormente a
adequação agronômica e contará com o auxílio de um profissional da área de pedagogia.
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OSTEOSSARCOMA CONDROBLÁSTICO AXIAL EM
CÃO: RELATO DE CASO

SALVIATTO, C. M. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, A. K. (CO-
AUTOR); NERIS, M. G. (CO-AUTOR); SOUZA, N. L. (CO-AUTOR);

VIÉRA, R. B. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Osteossarcoma (OSA) é conhecido por ser a neoplasia óssea primária mais comum,
correspondendo a aproximadamente 85% das neoplasias ósseas malignas no cão, afetando
principalmente animais de grande porte e de meia idade. É definido como um tumor
mesenquimal maligno agressivo, que podem ser constituídas de cartilagem, tecido conjuntivo,
osso imaturo e matriz osteoide. Devido à localização do tumor ser no crânio, o tratamento
cirúrgico torna-se complicado podendo obter uma baixa margem de sucesso. O objetivo deste
resumo é relatar um caso de osteossarcoma condroblástico axial tratado com cuidados
paliativos. Uma cadela sem raça definida de nove anos de idade foi atendida no Hospital
Veterinário Universitário (HVU) do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) apresentando
aumento de volume na região do osso zigomático esquerdo medindo aproximadamente cinco
centímetros de diâmetro, formato irregular e consistência macia. Realizou-se exame
citopatológico revelando diversos focos de proliferação e áreas de tecido condróide maduro.
Além disso, foi realizado raios-X de tórax e ultrassom abdominal para estadiamento da
paciente, dos quais não foram observados alterações significativas. Posteriormente, realizou-se
biópsia excisional e análise histopatológica estabelecendo o diagnostico de osteossarcoma
condroblástico. Dez dias após o procedimento cirúrgico notou-se recidiva da lesão, optando
assim por tratamento paliatico com quimioterapia em virtude da agressividade tumoral. Foram
realizadas 5 sessões com carboplatina na dose de 300mg/m² com intervalos de 21 dias. Além
disso, utilizou-se terapia analgésica com dipirona, tramadol e gabapentina associado com anti-
inflamatório não esteroidalcarprofeno sob monitorização hematológica e bioquímica para
acompanhamento renal e hepático da paciente.. Após a quinta sessão quimioterápica, houve
progressão significativa da neoplasia, optando assim por manter apenas o tratamento
analgésico paliativo. Devido à rápida evolução do quadro, a tutora optou pela eutanásia da
paciente. O tempo de sobrevida da paciente foi de 175 dias, demonstrando o comportamento
agressivo do osteossarcoma, entretanto, é possível concluir que a quimioterapia paliativa com
carboplatina associada à terapia analgésica promoveu maior qualidade de vida para a paciente,
sendo considerada uma boa opção terapêutica para osteossarcomas inoperáveis. Palavras-
chave: osteossarcoma condroblástico, esqueleto axial, oncologia veterinária, carboplatina.
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LOPES, V. B. (AUTOR PRINCIPAL); PEZZOPANE, C.G.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho tem como objetivo técnico a análise de planejamento geral e
escalonamento e consorciamento de plantio e colheita de hortaliças, fornecendo ao produtor um
calendário de semeadura e colheita escalonada. E analise dos componentes químicos de
diferentes compostos orgânicos e resíduos agro industriais. Como objetivo social, as hortaliças
produzidas serão doadas a instituições de caridade promovendo melhoria da qualidade de vida
de pessoas na cidade de São Carlos - SP. O projeto esta em andamento, sendo implantado na
área da Engenharia Agronômica na Unicep. Em um primeiro momento foi feito a analise de
solos dos canteiros que estão sendo utilizados. Com a analise foi possível realizar os cálculos
de calagem e adubação com esterco de gado. Ao mesmo tempo foi montada 3 composteiras
para analise química, física e biológica da parte solida dos compostos e também da parte
liquida, resultado da decomposição chamado de biofertil. A primeira composteira é composta
por resíduos caseiro, como restos de alimentos e cascas de frutas e folhas secas, a segunda
contem esterco de gado e casca de café e a terceira com esterco e bagaço de cana. Apos a
incorporação do adubo foi plantado em dois canteiros adubos verde para produção de matéria
orgânica e assimilação de nitrogênio no solo, em mais três canteiros foi plantado gramíneas
para produção de cobertura seca. Em dois canteiros foram plantado duas combinações de
consórcio. O primeiro foi consorciado alface, rúcula, couve e beterraba. No segundo Milho,
feijão e mandioca. Para realizar a analise da eficiência desses consorciamentos, foi plantado
em canteiros diferentes cada cultura para que possa ser realizada a comparação de quantidade
de produção, qualidade dos alimentos e tamanho. Apos a colheita desses produtos será
implantado mais dois consorciamentos diferentes e mais 3 repetições das composteiras.
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE SALAMES
INDUSTRIAIS COMERCIALIZADOS NO ESTADO DE
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ANTÕNIO, L.S. (CO-AUTOR); PIZAURO, L.J. (CO-AUTOR);

ALMEIDA, C.C. (CO-AUTOR); ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA

FILHO - (UNESP)

O consumo de produtos cárneos e fermentados industrializados no Brasil, aumentou
significativamente nos últimos anos. Tal consumo pode estar associado às enfermidades
veiculados por alimentos, tornando-se um o risco para saúde pública, quando há condições
higiênico-sanitárias inadequadas em seu processamento. Comumente, a contaminação desses
produtos é consequência da utilização de matérias-primas contaminadas ou por manipulação
inadequada antecedente ao consumo. O fato de, normalmente, o produto ser consumido sem
cozimento prévio, também pode ser considerado um potencial risco a saúde do consumidor.
Visando a produção de alimentos industriais inócuos a RCD N°12 da Agencia Nacional da
Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelece que deve ser feita pesquisa de Staphylococcus
coagulase-positiva, verificação da presença de Salmonella spp e Numero Mais Provável (NMP)
de coliformes totais e coliformes termotolerantes, os produtos cárneos e embutidos. No
presente trabalho, objetivou-se avaliar a qualidade microbiológica de salames industriais
comercializados no Estado de São Paulo e supervisionados pelo Sistema de Inspeção Federal
(SIF). Das 40 amostras analisadas, 30 amostras (75%) apresentaram-se contaminadas por
Staphylococcus spp., com contagem entre 1,3x10³ UFC/g a 5,2x106 UFC/g, não sendo
detectada a presença de Staphylococcus coagulase-positivos. Também, 5 (12,5%) amostras
apresentaram a presença de coliformes totais e 2 (5%) coliformes termotolerantes. As
contagens variaram entre 3,6 NMP/g a 23 NMP/g de coliformes totais e as amostras
apresentaram contagem de 3,6 NMP/g para coliformes termotolerantes. A presença de
Salmonella spp. não foi verificada em nenhuma das 40 amostras analisadas. Conclui-se com o
referido resultado, que as amostras apresentaram conformidade com a legislação, porém a
presença de coliformes termotolerantes indicam possíveis condições higiênico-sanitárias
insatisfatórias durante o processamento desses produtos e a possível presença de patógenos,
mas com baixo risco à população.
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RAIVA: UMA IMPORTANTE ZOONOSE PARA A
SAÚDE PÚBLICA

COELHO. S. E. (AUTOR PRINCIPAL); GODOY, N.F.P. (CO-AUTOR);
ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 
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A Raiva é uma doença viral letal que acomete todos os mamíferos e que pode ser controlada
através de vacinação, mas ainda não foi erradicada no Brasil (BATISTA, FRANCO, ROECHE,
2007). Países subdesenvolvidos tendem a registrar mais casos pela dificuldade de acesso a
vacinação e falta de informação por parte da população (WHO, 2013). Em 2010, foi criado pela
ONU o dia mundial contra raiva, que tem como objetivo acabar com mortes em decorrência
dessa doença. Em 2018 segundo levantamento feito pela mesma cerca de 59.000 pessoas
morreram em decorrência dessa enfermidade. O dia mundial contra raiva visa uma
conscientização da população sobre a importância vacinar seus animais, além de um
comprometimento em levar vacinas para países subdesenvolvidos que possuem pouco acesso
às vacinas (BRASIL, 2019). Por finalidade didática, considera-se que a cadeia epidemiológica
da doença apresenta 4 ciclos de transmissão: urbano, rural, silvestre aéreo e silvestre terrestre.
O ciclo urbano é passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção,
tanto em relação ao homem quanto à fonte de infecção (DUARTE, 2017). Nos anos de 2009 a
2011 houve uma breve estabilidade nos casos, já nos anos de 2012 e 2013 teve um novo
crescimento, e em 2014 não foi registrado nenhum caso, porém nos anos de 2015 a 2018 o
número de casos voltou a crescer, mas com uma mudança em seus agentes transmissores
onde se mostrou mais presentes os morcegos e o gato (BRASIL,2019) A Raiva é causada por
um RNA vírus de fita simples do gênero Lyssavirus. A replicação viral se dá por meio da fixação
ás células podendo utilizar os receptores de acetilcolina como receptor do vírus, após a fixação
o vírus penetra o interior de um endossomo e se funde a membrana deste e liberando seu
cerne no interior do citoplasma, após ocorre o desnudamento do nucleocapsídeo e a
transcrição do RNA de sentido negativo em RNA de sentido positivo e esse RNA passa a atuar
como modelo para a síntese de genoma viral, o RNAm dá origem a proteínas virais, o RNA de
sentido negativo incorpora-se aos nucleocapsídeos e as proteínas virais produzidas pelo RNAm
e então ocorre o brotamento do vírus a partir da superfície celular .
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VACINAÇÃO EM CÃES. ESTUDO DE CASO DE
DOENÇAS INFECCIOSAS EM CÃES NO HVU-

UNICEP: CINOMOSE, PARVOVIROSE E
LEPTOSPIROSE.

PIRES, F. A. O. (AUTOR PRINCIPAL); CORRÊA, F. G.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho é um recorte do resultado de um projeto de pesquisa realizado pelo Programa
Voluntário de Iniciação Científica (PROVIC) do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP),
e tem, como objetivo, apresentar a relevância e o alcance dos protocolos de vacinação e
fornecer dados sobre a incidência de doenças infecciosas em cães, mais precisamente a
cinomose, a parvovirose e a leptospirose, no Hospital Veterinário Universitário da UNICEP.
Manter as vacinas dos cães em dia é um ato que faz toda a diferença para a saúde, o bem-
estar e a qualidade de vida dos animais, assim como daqueles que convivem com eles. Os
cães são dependentes de seus tutores, que devem prover seus cuidados básicos, como
alimentação, segurança, conforto, higiene e a realização de protocolos de vacinação contra
doenças infecciosas (SUHETT et al., 2013). Em muitos casos, o processo da vacinação é o
primeiro contato entre veterinários e tutores. O principal objetivo da vacinação é proteger o
individuo contra determinadas infecções, interromper a transmissão ou prevenir os sinais
clínicos e sintomas de uma doença (AMARO et al., 2016). Dessa forma, questões importantes e
pertinentes sobre determinados fatores como: a vacinologia; a conscientização sobre a
importância da vacinação; a responsabilidade dos tutores no oferecimento dessas vacinas; as
diferenças encontradas entre as múltiplas vacinas polivalentes disponíveis no mercado; os
protocolos de tratamento e terapia dessas moléstias; a disposição das legislações do município
de São Carlos específicas sobre o tema e o estudo comparativo entre os custos médios nos
tratamentos dessas doenças e o custo médio da profilaxia, serão apresentadas neste trabalho a
partir de uma leitura qualitativa dos dados, resultados desta pesquisa, coletados no período de
agosto de 2018 a maio de 2019. Palavras chave: doenças infecciosas em cães; profilaxia;
protocolos de vacinação; tratamento de doenças infecciosas em cães; cinomose; parvovirose;
leptospirose.
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A gastrite é comum em potros e cavalos adultos e o termo Síndrome da Úlcera Gástrica Equina
(EGUS) tem sido usado para descrever esta doença devido a seu caráter multifatorial. Falhas
nos mecanismos de proteção intrínsecos, de secreções de muco, prostaglandinas,
citoprotetores e irrigação sanguínea adequada, entre outros fatores que prejudicam a defesa da
mucosa gástrica, estão relacionados com o surgimento das lesões. A ocorrência dessa
síndrome varia de 25 a 50% em potros e 60 a 90% em cavalos adultos. Alguns estudos
demonstraram que os machos (principalmente inteiros) são mais suscetíveis que as fêmeas.
Animais estabulados também estão mais predispostos a apresentar a doença devido ao não
fornecimento contínuo de alimento, uma vez que a secreção gástrica de ácidos nos equinos é
contínua e jejuns superiores a 2 horas permitem lesões à mucosa. As úlceras gástricas podem
ocorrer na mucosa escamosa estratificada não glandular, ou na mucosa glandular do estômago
equino. Os sinais clínicos incluem diminuição do apetite, baixa condição corporal ou perda de
peso, diarreia crônica, bruxismo, alterações comportamentais (incluindo comportamento
agressivo ou nervoso), cólicas agudas ou recorrentes e baixo desempenho esportivo. O
diagnóstico presuntivo de EGUS pode ser feito nos sinais clínicos e na resposta à terapia. O
diagnóstico definitivo é feito através de gastroscopia. O tratamento consiste em inibir a
secreção de ácidos estomacais, bem como a proteção da mucosa gástrica utilizando inibidores
de H2 e bloqueadores de bombas de prótons. Um cavalo Mangalarga, 4 anos de idade, macho
não castrado, apresentando sinais de cólica excruciantes associado a dor intensa, inquietação,
porém sem alterações significativas na frequência cardíaca e respiratória foi atendido por um
médico veterinário durante aproximadamente 36 horas sem apresentar resposta ao tratamento
instituído que consistiu em fluidoterapia intensiva (60 litros de Ringer lactato), administração de
anti-inflamatório não esteroidal (flunixina Meglumina). escopolamina e procinético
(Metoclopramida). Sem obter sucesso e com o animal ainda apresentando sinais de dor intensa
o equino foi encaminhado para o Hospital Veterinário Universitário do UNICEP, onde chegou
com sinais de dor aguda e inquietação. Foi realizada a sondagem nasogástrica, as mucosas
encontravam -se normocoradas e à palpação retal não foram encontrados sinais de alterações
intestinais significativas. Como o animal não apresentava nenhum sinal que indicasse a
necessidade de uma intervenção cirúrgica, foi feito o diagnóstico presuntivo para EGUS e
instituído o tratamento para essa síndrome. Foi administrado via sonda nasogástrica Hidróxido
de Magnésio (um adsorvente e antiácido que atua diretamente na mucosa gástrica, reagindo
com as moléculas de ácido clorídrico, neutralizando assim a acidez estomacal) juntamente com
o cloridrato de Ranitidina por via intravenosa (antagonista de H2 que inibe a secreção gástrica).
A resposta do animal ao tratamento foi satisfatória, sendo que o quadro clínico melhorou em
poucas horas, fechando assim o diagnóstico para EGUS. O animal ficou em observação e no
dia seguinte recebeu alta hospitalar sendo receitado a administração de ranitidina durante 5
dias por via intravenosa associado a administração oral de omeprazol durante 30 dias, e teve
como recomendação a castração para diminuição do comportamento nervoso que pode ter
desencadeado a crise.

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 9





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

TÉCNICAS ULTRASSONOGRÁFICAS NA
MEDICINA VETERINÁRIA

TINTO, S. T. (AUTOR PRINCIPAL); BERNARDI, N.S.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A ultrassonografia é uma tecnologia de diagnóstico por imagem usada na medicina veterinária
como método não invasivo para visualização dos tecidos internos. O aparelho de ultrassom
possui um transdutor que emite ondas de som com alta frequência e baixa intensidade,
interagindo com os tecidos. Algumas dessas ondas são refletidas de volta para o transdutor,
outras são absorvidas pelo tecido, formando as imagens que serão interpretadas pelo operador.
Técnicas modernas de ultrassonografia estão cada vez sendo mais utilizadas pelos
profissionais por fornecer informações como alterações nos tecidos, sua hemodinâmica, rigidez,
densidade, quantidade de água, colágeno, gordura e outros aspectos. A técnica Doppler avalia
as alterações nas frequências das ondas sonoras, provocadas pela passagem do sangue no
interior dos vasos; quando associada ao ultrassom, obtemos imagens da arquitetura desses
vasos sanguíneos, da pressão, velocidade e direção que o sangue passa por esse vaso, em
diversos órgãos, em tempo real. A elastografia fornece medidas quantitativas e qualitativas da
rigidez dos tecidos, sendo uma extensão tecnificada da palpação. O estudo quantitativo utiliza
de um impulso acústico que provoca uma onda de pressão em propagação; essa onda deforma
o tecido nos mostrando a velocidade de propagação dessas ondas, assim quanto mais rígido
um tecido, maior a velocidade de propagação dessas ondas. É utilizada principalmente para
avaliar nódulos, lesões hepáticas, estrutura dos rins, condições do miocárdio, avaliação do
sistema musculoesquelético e gastrointestinal. A técnica de ultrassonografia contrastada utiliza
bolhas de gás para avaliar a atividade hemodinâmica dos órgãos; as microbolhas são
detectadas pelo Doppler, aumentando seu sinal, permitindo detectar os fluxos sanguíneos que
não eram detectáveis com outras técnicas. As microbolhas preenchem os órgãos de forma
homogênea ou heterogênea, possibilitando ao profissional observar desde o momento que o
contraste é injetado, até o início da perfusão no tecido do órgão; enquanto ocorre o pico de
contraste e maior perfusão; e o tempo de saída do contraste desse órgão. Com essa técnica
podemos identificar neoplasias em vários estágios, além de poder diferenciar essas neoplasias
em benignas ou malignas, observando sua vascularização. A Caracterização Tecidual
Ultrassônica (CTU) é uma técnica onde as estruturas teciduais podem ser observadas de
maneira não-invasiva; são obtidas imagens transversais, que formam uma imagem 3D, com
potencial para descobrir precocemente, alterações nos tecidos. Por essa técnica 3 aspectos
podem ser analisados: a intensidade absoluta, a magnitude da variação cíclica do valor
absoluto e a curva de variação da imagem. A intensidade absoluta nos mostra as propriedades
estruturais e físicas do tecido, sendo influenciada pelos constituintes básicos, como colágeno,
água e gordura. A magnitude está relacionada com a contratilidade do tecido. A curva de
variação pode demonstrar também alterações estruturais. Essas diferentes técnicas de
ultrassonografia fazem dessa modalidade um método de diagnóstico diferencial com alta
praticidade e custo relativamente baixo, que fornece informações importantes para o
profissional. As técnicas modernas estão cada vez mais inseridas na rotina clínica, por
oferecerem informações mais específicas (hemodinâmica, rigidez, densidade, alterações, etc),
auxiliando o profissional a realizar um diagnóstico definitivo de forma rápida e confiável.
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Hoje sabe-se que muitas das doenças e distúrbios comportamentais tem origem de fundo
emocional, as terapias alternativas buscam dar uma melhor qualidade de vida para os animais,
junto com a medicina veterinária tradicional. Essas terapias são capazes de prevenir doenças,
fortalecendo o sistema imunológico, atuam na prevenção de doenças recidivantes, auxiliam nos
distúrbios de comportamento, no tratamento de lesões e de doenças incuráveis, intratáveis e de
origem idiopática que não tem tratamentos específicos na medicina veterinária tradicional,
somente o tratamento suporte. Podendo até evitar a eutanásia em curto prazo. Acupuntura,
Reiki e homeopatia são algumas dessas terapias alternativas, e que serão abordadas no
presente resumo. A acupuntura, conhecida como o principal método terapêutico da medicina
tradicional chinesa, visa restaurar e manter a saúde através do equilíbrio do fluxo de energia
vital (chamado de Qi,). Consiste em estímulos de determinados pontos do corpo com
aplicações de agulhas, calor e eletroestimulação nos meridianos (canais onde a energia vital
circula). Quando esses meridianos estão bloqueados, obstruídos, com excesso ou deficiência
de energia o corpo fica susceptível a problemas no corpo físico e emocionais. Ela pode ser
utilizada no alívio de dores neuromusculares e articulares, doenças digestivas, respiratórias e
problemas emocionais e também no diagnóstico de diversas doenças em pequenos e grandes
animais. É muito indicada para patologias crônicas e degenerativas, de ordem psíquica e para
analgesia de dores e equilíbrios do estado emocional. A técnica de Reiki é usada muito no
tratamento de distúrbios comportamentais e doenças sem cura, ou crônicas. Consiste em uma
imposição de mãos e símbolos, energizando os principais centros de energia (os chakras),
alinhando os meridianos energéticos. Na medicina oriental, acredita-se que a doença é apenas
a consequência de uma desarmonia dos corpos mais sutis. Ao fazer a energização, por meio da
imposição de mãos, há o realinhamento dos canais de energia, restabelecendo a saúde física e
emocional. Pode ter efeito benéfico na diminuição de efeitos colaterais de algumas medicações,
diminuir a dosagem dos fármacos e até a espaçar crises de doenças sem cura. A homeopatia
consiste em tratar doentes utilizando medicamentos preparados em diluições infinitesimais e
busca tratar as doenças com o seu semelhante. O corpo e a mente são tratados como um só,
usando medicamentos totalmente naturais e energéticos. Cada animal receberá um tipo de
tratamento, focando na patologia principal. É muito utilizada nos problemas gastrointestinais,
doenças crônicas e recidivantes, doenças alérgicas e imunomediadas e tratamentos
prolongados com medicamentos agressivos. A associação das terapias tradicionais com as
terapias alternativas pode favorecer melhores resultados no tratamento e qualidade de vida dos
animais.
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A GERAÇÃO X E Y NO MERCADO DE TRABALHO:
UM ESTUDO COMPARANDO AS GERAÇÕES
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AUTOR); SOUZA, K. L. M. (CO-AUTOR); GALLO, A.R.

(ORIENTADOR) 
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O presente estudo pretende fazer uma comparação entre a geração X e Y no mercado de
trabalho, no qual observamos que em uma sociedade pós-industrial é comum encontrar quatro
gerações distintas trabalhando conjuntamente em um mesmo projeto. Essas quatro gerações
são conhecidas como Veteranos (nascidos entre 1922-1943), Baby Boomers (nascidos entre
1943-1960), Geração X (nascidos entre 1960-1978) e Geração Y (nascidos após 1980) e elas
se diferenciam não apenas pelo período de nascimento e idade cronológica, mas pelos fatos e
experiências que, desde muito cedo, determinaram seus valores e concepções de vida.
(ZEMKE, 2019 apud APRIGIO, p. 51-52). A geração Baby Boomers, é representada por
aqueles, que apresentam como característica principal o fato de serem conservadores embora
não rígidos. Valorizam o crescimento profissional e a estabilidade dentro da organização
tornando-se fiéis e altamente comprometidos. Enquanto a geração X é marcada pela
individualidade, irreverência, e autoconfiança já que a aspiração de conseguir um emprego por
toda a vida deixou de existir, entretanto no ambiente de trabalho, gostam de desafios e
oportunidades, querem trabalhar com liberdade, flexibilidade e sentem necessidade de um
feedback. No entanto, a geração Y foi marcada pelo crescimento econômico desenvolvendo
assim valores marcados pela independência pessoal aliada ao trabalho em equipe. Devido a
isso sua vida é baseada em diversas atividades diferentes. Contudo, existem algumas
características que são difíceis de serem gerenciadas, por isso as organizações precisam estar
aptas a trabalhar com a diversidade, para que possam extrair o melhor de cada geração
analisando seu desempenho e a forma como lidam com as diferenças no ambiente de trabalho.
O método de pesquisa utilizado será descritivo, partindo de uma revisão bibliográfica com
objetivo de descrever as características de uma população ou experiência estabelecendo uma
relação entre os fatores do tema analisado, incluindo uma pesquisa de campo. A abordagem
utilizada foi qualitativa. Nessa pesquisa houve um levantamento e coleta de dados sobre as
motivações de um grupo que são mais subjetivos. Buscou-se compreender e interpretar
determinados comportamentos, opinião, expectativa, sentimentos, percepções, entre outros
aspectos imateriais. Não tem o intuito de obter números como resultados conforme a
abordagem quantitativa, mas entender qual o caminho para a tomada de decisão correta. Com
base no estudo realizado, observamos que o estilo de liderança democrática influencia
diretamente na motivação dos colaboradores, além de que o líder deve buscar estratégias para
lidar com as diferentes gerações, portanto “as convivências das gerações no âmbito
empresarial geram muitas divergências e discórdias, mas também quando bem geridas trazem
resultados positivos e saudáveis, sendo esse o principal desafio na gestão de pessoas: saber
lidar com cada uma delas e aproveitar o máximo o que cada uma tem de melhor, para obtenção
e superação de resultados cada vez mais desafiadores e para a perpetuação da organização
neste mundo globalizado”. (RIBEIRO apud COMAZZETTO, 2016, p. 155). Conviver e trabalhar
com as diferentes gerações no mesmo ambiente de trabalho tem sido algo desafiador para os
gestores de modo que a atividade de gestão exige preparação para liderar as diversidades e
conflitos encontrados diariamente em sua equipe.
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Introdução: O aumento da população idosa em todo mundo tem representado uma grande
mudança na sociedade moderna, sendo no Brasil fácil perceber a mudança ocorrente no topo
da pirâmide etária, que tem o destaque para o crescimento da participação correspondente à
população com 65 anos ou mais. Hoje em dia, há uma concordância de ideias afirmando que
na velhice também pode ocorrer desenvolvimento evidenciado pelos processos de perdas,
aquisições e mudanças. Justifica-se verificar a efetividade e eficiência nas intervenções
realizadas e assistidas pelo enfermeiro nas avaliações funcionais, cognitivas relacionadas na
dependência do idoso e trazer melhoria no planejamentos e cuidados junto a família. Objetivo:
identificar os fatores que interferem na atividade de vida diária do idoso, verificando o grau de
dependência e fragilidade que acometem essa população e relacionar os fatores/mudanças
ocasionadas com o fenômeno do envelhecimento. Metodologia: Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura, definida como método de pesquisa para a Prática Baseada em
Evidências (PBE), que engloba a sistematização e publicação dos resultados de uma pesquisa
bibliográfica em saúde para que consigam ser úteis na assistência à saúde, reforçando a
importância da pesquisa acadêmica na prática clínica. Resultados e discussão: a fragilidade
com o passar dos anos afeta os idosos de uma forma irremissível, gerando vulnerabilidade,
aumentando o declínio funcional, bem como mudanças físicas. É considerada uma síndrome
clínica muito comum, que vem aumentando e representa maior sensibilidade aos fatores
estressantes. Também representa um importante problema de saúde pública, já que se gasta
muito em internações e exames desnecessários. Conclusão: Diante desse contexto, é
fundamental que o enfermeiro conheça cada vez mais o processo de saúde e envelhecimento,
buscando estratégias que possam ajudar a promover autonomia e independências a esses
idosos.
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Introdução: A segurança do paciente tem se tornado prioridade na assistência à saúde,
principalmente no que tange às peculiaridades no atendimento à saúde da criança, devido as
características físicas e de desenvolvimento próprias de cada faixa etária. Acredita-se que o
envolvimento das crianças e dos pais, no processo de administração de medicamentos
realizados pela equipe de enfermagem se torna de extrema relevância, visto como uma barreira
na ocorrência de eventos adversos. Com o intuito de contribuir com o Terceiro Desafio Global
de Segurança do Paciente, da Organização Mundial de Saúde (OMS), com o tema “Medicação
sem danos”, deslumbra-se a abordagem sobre a segurança do paciente pediátrico na
administração de medicamentos via oral de forma a colaborar em atividades de educação em
saúde para a promoção da cultura de segurança do paciente com as crianças, familiares e
acompanhantes. Objetivo: Analisar a qualidade do conteúdo disponível em páginas da internet
que divulgam informações sobre Segurança do paciente Pediátrico na administração de
medicamentos via oral. Metodologia: Trata-se de um estudo infodemiológico, descritivo
observacional e transversal, em que foram analisadas as características técnicas de qualidade
de websites brasileiros que abordam o tema administração de medicação via oral infantil. Os
estudos infodemiológicos se referem às investigações dos determinantes e da distribuição das
informações em meio eletrônico, notadamente a internet, ou em uma população. Neste estudo
foi utilizada a ferramenta de busca Google (http:www.google.com.br), no modo “pesquisa
simples”. Optou-se por esta ferramenta por possuir programas de indexação que permitem a
navegação e armazenamento de todas as informações disponíveis. Foram definidos como
palavras chaves para a busca: medicação via oral, criança. De modo a possibilitar a análise dos
sites que realmente continham aspectos relacionados ao tema em estudo, foram elegidos os
critérios de seleção. Como critério de inclusão, foram estabelecidos: páginas no idioma
português e 100 primeiras URLs (Uniform Resource Locator). Resultados parciais: Após a
aplicação do instrumento, foram analisados as 100 primeiras URLS encontradas na busca pelo
Google, onde 92 foram excluídos por não atenderem os objetivos da busca, onde 22 se tratava
de bulas de medicação, 11 sobre revistas online, 14 sobre propaganda, 12 relacionado a
compras de livros em biblioteca virtual, 04 relacionado a imagens, 03 sobre procedimento
operacional padrão, 02 sobre protocolos de doença infantil, 01 falava sobre cálculo de
medicação na área de odontologia, 01 sobre manejo da crise de asma, 01 sobre exames com
contraste, 01 ministério da saúde sobre o uso da penicilina em doença falciforme, 02 sobre o
portal da educação, 01 sobre oncologia, 02 sobre cookies, 02 falava de telessaúde, 07 sobre
sites, 01 sobre guia de medicação, 01 sobre manual de medicação, 02 sobre páginas do
google, 01 falava sobre fio cruz sintoma de catapora, 01 sobre Dráuzio varela. Conclusão: O
presente estudo mostra que mesmo com o avanço da tecnologia, as informações contidas nos
sites da internet não transmite resultados fidedignos ao usuário causando danos aos indivíduos.
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Os coelhos possuem todos os dentes hipsodontes (com raízes abertas) com crescimento
contínuo em velocidade variável devido à adaptação do desgaste provocado pelo regime
alimentar, podendo os incisivos crescerem de 3 a 4mm por semana e os molares de 3 a 4mm
por mês. Como a face posterior dos incisivos não possui esmalte há o desgaste mais rápido
que a face anterior durante o uso, deixando a superfície de corte em bisel. Os coelhos são
animais difiodontes (apresentam dentição decídua e permanente) e heterodontes (possui
incisivos, pré-molares e molares distintos). O objetivo deste trabalho é descrever um relato de
caso de alterações odontológicas em um coelho atendido pelo Serviço de Medicina de Animais
Silvestres e Pets Não Convencionais do Hospital Veterinário Universitário da UNICEP. A má
oclusão e os abscessos dentários em lagomorfos são alterações odontológicas e motivos
frequentes de consultas. Tem etiologia genética, traumática, metabólica, alimentar e secundária
a anorexia prolongada, que envolve três fatores: disposição anatômica; falta de desgaste
dentário devido a baixo teor de fibras na alimentação; e distúrbio de mineralização dentária e
óssea devido a distúrbio de metabolização de cálcio e vitamina D. Devido à má oclusão e ao
desgaste irregular e ineficiente as raízes podem ter crescimento reverso em direção ao maxilar
causando dor durante a mastigação, protrusão das raízes nos canais lacrimais, nos espaços
suborbitais e na cortical ventral mandibular, e se infecções bacterianas secundárias
osteomielites e abscessos. O diagnóstico é realizado pelo exame externo da face, da cavidade
oral e de exames radiográficos de crânio. Atualmente pode-se usar endoscopia de cavidade
oral para diagnóstico. O tratamento é feito com a correção do manejo alimentar. Pode ser
necessário o realinhamento dos molares com seu desgaste e o corte dos dentes incisivos com
paciente anestesiado. A extração dos incisivos e talvez de molares pode ser o melhor
tratamento, sendo observada nestes casos rápida adaptação do coelho. Quando há abscessos,
é necessário a extração do dente envolvido e a retirada da cápsula do abscesso (sem suturar a
ferida), porém a cirurgia é difícil e traumática, devendo ser mantido tratamento antibiótico. No
caso de osteomielite o prognóstico é desfavorável. RELATO DE CASO Um coelho (Oryctolagus
cuniculus), macho de 06 anos, atendido no Hospital Veterinário Universitário da UNICEP, cuja
tutora relata dieta composta por ração para roedores e verduras verdes escuras, apresentava
sinais de anorexia há vários dias, emagrecimento progressivo e apatia. Após anamnese, foi
realizado exame físico externo, análise da cavidade oral e verificação radiográfica do crânio em
projeções latero-lateral, dorsal-ventral e rostro-caudal. O paciente foi diagnosticado com má
oclusão dentária por crescimento irregular de molares e pré-molares e crescimento exagerado
de incisivos. Sob anestesia e analgesia o animal passou por procedimento odontológico, no
qual foi realizado desgaste dos dentes incisivos, pré-molares e molares, além de extração dos
dentes molares com perda de vitalidade. O animal continuou sob tratamento que incluiu
antibioticoterapia de sulfa com trimetoprim, analgesia com cloridrato de tramadol, anti-
inflamatório meloxicam, e alimentação forçada de suco de folhas verdes com auxílio de uma
seringa. O tratamento prescrito continha ainda correção do manejo alimentar. Verifica-se que o
tratamento proposto condiz com a literatura.
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Resumo: Planta tratam doenças a milhares de anos no mundo. A biodiversidade da flora
Brasileira, a diversidade cultural da população e programas governamentais, tem reforçado seu
uso no País. Além de poder atuar na terapia complementar no tratamento das lesões renais,
possui baixo custo e pode ser associado a intervenções alopáticas, porem muitas vezes estas
plantas são utilizadas sem o conhecimento de um profissional qualificado, levando a riscos aos
usuários. Introdução: A IRC é uma doença que paralisa o rim total ou parcialmente, não
conseguindo exercer sua função normal, impossibilitando uma vida normal do indivíduo. A
fitoterapia pode atuar como terapia complementar no tratamento de lesões renais, porém é
preciso conhecer profundamente os riscos, as possíveis interações, toxicidade, mecanismos de
ação e efeitos adversos do uso dessas ervas. Existem plantas e frutas dotadas de toxicidade,
um exemplo é a carambola que possui uma substância nefrotóxica, podendo levar ao
desenvolvimento de lesão renal aguda pela deposição de cristais de oxalato de cálcio
intratubular, assim como por lesão direta das células epiteliais tubulares, levando a apoptose
das mesmas. Estudos revelam que a toxicidade varia para cada indivíduo dependendo da
quantidade da fruta ou planta ingerida e nefrotoxinas em cada uma. Objetivo geral: Realizar um
levantamento quanto as plantas medicinais mais utilizadas entre os pacientes portadores de
IRC atendidos no Centro Regional de Hemodiálise em Guaxupé-MG e comparando as
informações colhidas com a literatura. Metodologia: Estudo qualiquantitativo, utilizando
questionário semiestruturado como instrumento de coleta de dados referenciado em
bibliográfias, utilizando livros e artigos publicados, busca em sítios da internet. Aplicado um
questionário em 117 usuários, atendidos pelo SUS e conveniados a seguradora de saúde.
Resultados e discuções: Resultados demonstraram que 53,1% dos entrevistados utilizam
plantas para tratamento de sinais e sintomas, sendo que 50,6% possuem uma baixa
escolaridade tendo o ensino fundamental incompleto, notou-se que 67,4% cultivam a planta de
consumo no próprio quintal, 81,4% desses entrevistados disseram que as plantas medicinais
tem seu efeito positivo e elevado e 65,1% acreditam ser mais eficazes que remédios de
farmácia. Plantas mais citadas: hortelã, erva-cidreira, limão, alho, camomila e gengibre. O uso
de plantas associado a ambos os sexos, sendo que 50,6% são do sexo masculino. São
utilizadas como alternativa terapêutica, entretanto, é necessário que os serviços de atenção ao
paciente submetido a hemodiálise garantam profissionais qualificados e capazes de fornecer
orientações sobre sua utilização. Conclusão: O uso de plantas medicinais pela população é
algo real e que tem sido reforçada com o apoio governamental, por isso a importância do
conhecimento sobre esta. As características sociodemográficas da amostra se mostraram
semelhantes a outros estudos realizados na atenção primária no Brasil, com predomínio de
indivíduos adultos e em situação de vulnerabilidade social. A maioria dos entrevistados afirma
que plantas não fazem mal a saúde, um conceito errôneo sabendo que plantas possuem
substâncias tóxicas nocivas para o organismo.
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O Brasil é responsável por 10% da produção hidroelétrica mundial e utiliza atualmente cerca de
35% de seu potencial hidrelétrico. A construção de usinas hidrelétricas alcançou grande
desenvolvimento no século XX, e atualmente, os principais problemas resultantes dos usos dos
recursos hídricos estão relacionados à eutrofização, ao aumento da toxicidade das águas
superficiais e subterrâneas e às alterações no ciclo hidrológico e na disponibilidade de água.
Frequentemente os corpos hídricos utilizados não estão relacionados a ambientes de água
represada, apresentando uma grande variedade de habitats, identificando flora e fauna
altamente especializada e diversificada, as quais constituem importante reserva de água doce
que apresentam uma gama variedade de utilizações. A diversificação dos usos múltiplos dos
recursos hídricos no Brasil depende do grau de concentração da população humana, do estágio
de desenvolvimento econômico regional e da intensidade das atividades nas bacias
hidrográficas os quais podem levar a diversos problemas relacionados à ação antrópica nesses
ecossistemas, sendo necessária conscientização da sociedade para essas gerações. O objetivo
desse trabalho constituiu em analisar a qualidade da água ao longo das diferentes estações do
ano, abarcando um ciclo hidrológico completo. Para tanto, foi comparado a quantidade de
clorofila - a nos pontos de monitoramento do reservatório com os valores permitidos pelas
legislações vigentes e indicadoras de qualidade e entre eles. Foram realizadas 48 coletas ao
longo dos períodos de julho de 2018 a abril de 2019, em 12 diferentes pontos, do Reservatório
Intermediário da Usina Hidrelétrica Belo Monte, localizada em Altamira –PA, sendo que
somente 6 deles foram utilizados nesse estudo por serem mais relevantes para o objetivo, os
quais através de identificação parcial do regime de clorofila - a mostraram variações
significativas dentro do escopo de monitoramento do reservatório. Em laboratório, realizaram-se
análises para obter as concentrações de clorofila – a. Os 6 pontos de monitoramento
analisados indicam uma boa qualidade da água do Reservatório, estando em concordância com
a legislação ambiental vigente Resolução CONAMA nº 357/2005, para águas doces Classe 2,
quando analisados através do parâmetro de clorofila – a. É possível observar uma oscilação em
dois desses seis pontos, mais especificamente nos pontos CN 02 e CN 08, em que o primeiro
varia de 5 a 30 µg/L, enquanto o segundo ponto varia de 5 a 15 µg/L, sendo janeiro o mês com
a maior oscilação, porém ambos não ultrapassam o limite de 30 µg/L permitidos pela legislação.
No ponto CN 08 isso ocorre porque no mês de janeiro (onde se pode observar o maior acúmulo
de clorofila – a) o ambiente está mais quente, auxiliando o aumento de nutrientes, favorecendo
o florescimento de algas; enquanto no ponto CN 02 isso ocorre devido ao tempo de retenção
desse ponto ser muito alto, possuindo águas mais paradas e com acúmulo de matéria orgânica
e outros nutrientes inorgânicos (por conta da declividade do terreno nesse ponto não favorecer
a troca de água mais constante como nos outros pontos) o que acaba auxiliando num maior
florescimento de algas no local. Um bloom de algas, pode impactar o ambiente, fazendo com
que no momento que essas algas morrem, haja um crescimento do grupo de bactérias
degradantes, que retiram o oxigênio do ambiente a se tornar apóxico. Isso eleva a mortandade
de peixes impactando a comunidade dependente desse local.
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ANESTESIA EM PACIENTES POLITRAUMATIZADOS Os animais politraumatizados podem
sofrer múltiplos traumas, sendo eles por lesão tecidual e até mesmo por danos fisiológicos,
podendo causar risco a sua vida resultando em dores fortes e complicações no organismo. A
pesquisa teve por objetivo a avaliação do animal, fluidoterapia das complicações mais
frequentes desses pacientes e a condução para anestesia até a liberação do paciente. Este
presente trabalho foi desenvolvido com base inicial no estudo de Samuel Costa, dando
importância a anestesista e preparação do paciente pelo sistema ABCDE. O politraumatismo é
um grande desafio para o médico veterinário, uma vez que, este tipo de paciente apresenta a
partir de um mesmo acidente, múltiplas lesões orgânicas (Arnold, 2013b; Tello, 2011apud
Costa, 2014). De acordo com as forças mecânicas envolvidas, o deslocamento do paciente
após o impacto, a estrutura corporal do mesmo e da massa do agente que provoca o trauma,
as consequências no paciente são variáveis, podendo afetar vários sistemas corporais (Tello,
2011apud Costa, 2014). O sistema ABCDE, exame, nos preocupamos prioritariamente com três
sistemas fundamentais: respiratório, cardiovascular e neurológico, recorrendo a uma série de
sinais clínicos e de parâmetros laboratoriais (Tello, 2011a; Félix, 2010apud Costa, 2014). O
primeiro passo no maneio do paciente com trauma é sempre a administração de oxigênio,
podendo este ser realizado por vários métodos A dor nestes pacientes pode agravar a
dificuldade respiratória, logo, a administração de analgésicos pode ser benéfica, melhorando
rapidamente a capacidade de ventilação (Arnold, 2013b; Gommeren, 2011apud Costa, 2014).
De acordo com as pesquisas de Costa (2014), a analgesia terá uma boa combinação de um
benzodiazepínico, sendo anticonvulsivante e miorrelaxante, com um opioide, em uma
moderada analgesia e sedação. Estes opioides podem atuar como depressores respiratórios,
mesmo que o paciente esteja com dor, a administração de doses mais baixas ou adequadas
não são observadas. O manejo conservador consiste em inicialmente deitar o paciente com o
lado afetado para baixo e posteriormente identificar e solucionar o defeito torácico por oclusão
de lacerações cutâneas e colocação de ligaduras à volta do tórax para evitar excesso de
movimento e reduzir a dor (Arnold, 2013c; Lichtenberger, 2013b; MacPhail, 2013 apud Costa,
2014). Quando a estabilização cirúrgica do segmento costal é considerada apropriada, o
método mais utilizado é a fixação percutânea das costelas do segmento solto a uma tala
(Tobias & Johnston, 2012; Mathews, 2006 apud Costa, 2014). Os fármacos mais
frequentemente utilizados são os opióides de acordo com Arnold e Devey(2013; 2012 apud
Costa 2014), “os agonistas puros (morfina, metadona, fentanil) são utilizados em casos de dor
grave e os agonistas-antagonistas (buprenorfina e butorfanol) em dor leve.” É relevante realizar
a administração do fármaco butorfanol nos pacientes instáveis que apresentam efeitos
cardiovasculares e respiratórios minímos, sendo de curta duração. A buprenorfina deve ser
evitada uma vez que a sua elevada afinidade para os receptores mi bloqueia a ligação dos
opioides puros, podendo tornar o controle subsequente da dor mais difícil (Devey, 2012 apud
Costa, 2014). No caso de hemorragia não-controlada é recomendada a “ressuscitação
hipotensiva”, administrando fluidos (Boag, 2011b; Driessen&Brainard, 2006 apud Costa, 2014).
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O setor pecuário tem se desenvolvido com o apoio de tecnologias que visam aprimorar a
produção, para tanto se tem utilizado como ferramenta o melhoramento genético, ciência que
prima pela melhoria da hereditariedade dos genes de uma ou mais espécies. No presente
trabalho analisaram-se estudos relativos às modificações genéticas que permitiram agregar
qualidades à produção bovina, tornando-a mais rentável. O foco se relacionou aos bovinos de
corte da raça zebuína Nelore a qual apresenta boa adequação ao clima brasileiro. Para o
melhoramento é realizada a seleção dos melhores genes com a finalidade da produção da
progênie com atributos mais rentáveis. Para a busca destes genes se tem utilizado a
mensuração do consumo alimentar residual (CAR), procurando os animais que consomem
menos alimentos e são mais produtivos. Essa mensuração é feita pela diferença do consumo
do alimento observado e o esperado. No programa de seleção são indispensáveis informações
sobre as características de carcaça e as associações fenotípicas entre o CAR. Questiona-se se
a qualidade da carcaça dos rebanhos pode ser feita através do CAR, favorecendo a redução da
gordura subcutânea e da gordura intramuscular ou marmoreio, porém, estudos recentes não
verificaram a relação do CAR com a gordura intramuscular ou marmoreio de bovinos Nelores. O
objetivo dessa avaliação é quantificar quanta gordura intramuscular foi depositada na carcaça.
O marmoreio é um dos aspectos que remetem uma maior qualidade da carne, tendo em vista
que essa característica influencia na textura da carne, altera o sabor, modifica a suculência e
maciez, fatores estes essenciais para o consumidor. A análise da gordura intramuscular é
realizada visualmente no músculo longissimus dorsi, entre a 12ª e a 13ª costela. A
marmorização - classificação da gordura de marmoreio - é dividida em 100 subunidades. É
classificado por cartões padrões do USDA para aumentar a acurácia da avaliação. Estudos
recentes demonstram que o marmoreio é pouco utilizado como parâmetro em seleção em
programas de melhoramento genético, devido a esse atributo ser identificado tardiamente
decorrente da complexidade de obtenção de dados fenotípicos, tipo de abate ou utilização de
ultrassonografia de carcaça e requer ambiente favorável para expressão genética. Com isso,
esse procedimento tem sido de baixa utilização em bovinos Nelores. Ademais, a análise do
marmoreio acarreta maior valor agregado à carne bovina, sendo um fator responsável no
comércio da carne brasileira. O gado Nelore não possui elevado nível de marmoreio na sua
carne, logo se faz necessário sua seleção. A identificação e a localização das regiões do
gnoma relacionado com a qualidade da carne são importantes para a predição dos valores
genéticos. Estudos indicam que as regiões genéticas do marmoreio foram localizadas nos
cromossomos 2,3,7,8,9,10,17,22,27; e os genes CAPN1 (calpaína) e CAST (calpastatina),
localizados nos cromossomos 29 e 7, respectivamente, também estão relacionados ao
marmoreio. Notou-se assim que a alimentação é uma grande virtude para o melhoramento
genético, além da seleção de genes. A gordura de marmoreio tem tido grande destaque na
comercialização e um dos grandes desafios é por meio de melhoramento genético aumentar a
produção de carne com essa gordura, sem a perda de outras características importantes.
Palavras-chave: mensuração, gordura intramuscular, genes
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ATUALIDADES EM MASTITE CLÍNICA BOVINA NO BRASIL Ariele Rodrigues¹, Tháis Ranchert
Zavaglia1, Maria Carolina Villani Miguel²*, Gabriel Augusto Marques Rossi²* ¹ Discente – Centro
Universitário Central Paulista (UNICEP) ² Docente – Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP) *carolina.unicep@outlook.com *gabrielrossiveterinario@hotmail.com O estudo da
mastite clínica bovina nos rebanhos leiteiros do Brasil se torna relevante a medida em que
geram grandes perdas econômicas, problemas sanitários, queda na qualidade do leite e
redução na saúde e no bem-estar animal. É caracterizada pela inflamação da glândula mamária
associada à presença de microrganismos patogênicos, os sinais clínicos de edema,
hipertermia, endurecimento e dor da glândula mamária e/ou aparecimento de grumos, pus,
sangue e alterações nos aspectos físicos do leite, que são evidentes do teste de identificação
da caneca de fundo preto, apresenta forma clínica de mastite. O objetivo desse estudo foi
investigar o que tem sido pesquisado a respeito da mastite clínica no Brasil. A revisão
bibliográfica foi elaborada a partir de pesquisa na base de dados BVS-VET, com descritores
para mastite clínica bovina, inflamação, glândula mamária, vaca leiteira e bovino. Os critérios de
inclusão foram artigos completos em português, publicados entre 2017 e 2019 e como
exclusão, artigos sobre mastite subclínica. No total foram encontrados 8 estudos. Os artigos
selecionados apontam para estudos de diferentes microrganismos na produção leiteira, tendo
como o primeiro relato de mastite clínica por Prototheca zopfii no Oeste do paraná em 2017. A
mastite por Prototheca zopfi não responde ao tratamento com antimicrobianos, sendo
recomendado o descarte do animal e produto como melhor método de controle da afecção e
medidas profiláticas de higienização do ambiente e equipamentos. Já no Estado de São Paulo,
identificou a baixa prevalência de mastite por Mycoplasma. Na região de Botucatu, investigou a
presença da bactéria da classe Mollicutes, incluindo M. bovis, em amostras de leite de vacas
com mastite clínica, porém, todas apresentaram negativa. Além disso, outro estudo demonstrou
elevadas concentrações de IgG, albumina e lactoferrina das secreções lácteas de vacas com
mastite, e só a presença do microrganismo na glândula mamária é capaz de alterar alguns
constituintes do proteinograma do colostro de vacas da raça Holandesa. No que tange controle
da mastite, um estudo com extrato hexânico de Croton urucurana e a substância a-Costol
isolada obteve a erradicação da biomassa e da população de S. aureus aderida superior ao
antibiótico gentamicina e vancomicina. Contudo, o presente estudo agregou conhecimentos
específicos sobre alguns agentes patogênicos da mastite poucos pesquisados no Brasil e
métodos naturais para atividade antibiofilme de equipamentos utilizados no processo de
ordenha. A mastite clínica é uma doença multifatorial, por isso não pode ser compreendida
como um fator isolado e sim como um complexo sistema que envolve desde o aspecto
morfológico, fisiológico e genético do animal, resistência antimicrobiana, aspectos sanitários de
manejo, sempre almejando o controle e a identificação dos agentes o mais precoce possível.
PALAVRAS CHAVES: mastite bovina, clínica, agentes patogênicos, controle
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CAT-FRIENDLY NAS PRÁTICAS VETERINÁRIAS Ariele Rodrigues1; Franciele dos Santos1,
Fabrício Gonçalves Correa2* ¹ Discente – Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) ²
Docente – Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) *fcorrea@unicep.com.br Gatos são
animais que tem maior necessidade de serem protegidos em situação estressantes. O estresse
e ansiedade em gatos é a porta de entrada para futuras doenças, são chamadas de respostas
biológicas, que podem ser hormonais e/ou comportamentais, um exemplo disso, é a doença
renal crônica (DRC). A deficiente excreção de sódio e regulação de fluídos, induzidas pelo
estresse, podem levar a uma recuperação demorada dos valores de pressão arterial após um
estímulo estressor e estimular lesão em órgãos alvo. Partindo desse princípio o intuito desse
estudo é a realização de uma revisão bibliográfica sobre o conceito Cat-Friendly e como ele
poderia ajudar na manutenção do bem-estar dos felinos nas práticas veterinárias. A revisão
bibliográfica foi elaborada a partir de pesquisas nos periódicos da CAPES, no intervalo de 2018
a 2019. Os descritores utilizados foram cat-friendly e manejo felino. Foram encontrados 28
resultados, sendo 14 artigos, 11 artigos de jornais e 2 resenhas. O Cat Friendly Practice (CFP)
é um programa desenvolvido pela Associação Americana de Medicina Felina (American
Association of Feline Practitioners, AAFP Nova Jersey/Estados Unidos), com o intuito de
melhorar o atendimento, tratamento, manejo, ambientação e demais características envolvidas
na saúde e bem-estar dos felinos nas clínicas e hospitais. Geralmente, a rotina clínica do
paciente felino são baseadas nas práticas com os cães, mas com o felino requer mínima
manipulação, sendo que o veterinário deve garantir que o paciente se sinta confortável durante
o procedimento, permitindo que o gato permaneça na posição mais natural possível, sem
segurar ou conter o corpo de forma demasiada. Um cobertor ou toalha macia, que de
preferência traga o cheiro do ambiente em que o paciente vive, pode ser útil para colocar o gato
durante as coletas de amostras biológicas. Para que o gato se sinta ainda mais seguro, é
recomendado que se envolva o animal em um pano, porém sem restringir demais seus
movimentos. Os artigos selecionados trazem o objetivo da inserção do cat-friendly nas práticas
veterinárias a fim de tornar a visita ao veterinário mais agradável, mostrando formas ideais de
manejar o gato antes, durante e após a consulta, retomando os objetivos de desenvolver um
ambiente que respeita o bem-estar felino e, tendo em vista a equipe veterinária, responsável
pelos pacientes internados, ficam evidentes os cuidados necessários com o paciente durante a
internação e reiterar alternativas que auxiliam o manejo. Contudo, os estudos apontam para
uma nova abordagem para o felino, o cat-friendly, no qual visa promover a redução das
possibilidades de desenvolver doenças relacionadas ao stress, decorrentes do manejo
inadequado pelo veterinário e proprietário. Ao entender e respeitar o comportamento natural do
gato, a equipe veterinária pode traçar uma relação de confiança com o tutor e, com isso,
promover saúde para o animal ao obedecer a técnicas adequadas para felinos, alcançando o
mais completo conceito de bem-estar durante as consultas. Palavras Chaves: cat-friendly,
manejo felino, estresse
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A cinomose é uma doença infectocontagiosa que acomete, dentre os animais domésticos, os
cães - principalmente os mais jovens que ainda não possuem a imunização adequada. O vírus
causador dessa enfermidade é da família Paraxymoviridae e do gênero Morbilivirus que, em
contato com o hospedeiro, pode atingir vários órgãos e levar os animais à óbito. Sua
transmissão pode ser a partir de animais infectados ou ambientes contaminados, sendo que a
via respiratória é a principal porta de entrada. Essa patologia apresenta dois estágios após a
infecção: subaguda, que se caracteriza por uma febre repentina e morte súbita e a aguda, que
é quando os animais apresentam todos os sintomas (sinais de febre, prostração, inapetência,
secreções nasal e ocular, vômitos e diarreia, hiperqueratose do coxim plantar, sintomas
neurológicos como paralisia, convulsões e morte). Dentre os sintomas, o que se destaca é a
ação dentro do SNC, onde as alterações comportamentais como isolamento, agressividade e
medo, juntamente com paralisia, contrações musculares involuntárias, falta de coordenação
rigidez muscular, quedas e ambulação ocular, surgem do processo de desmielinização do SNC,
que nada mais é que a inflamação da bainha de mielina que reveste os nervos. Para o
diagnóstico eficaz da doença, recomenda-se a utilização de exames laboratoriais. Métodos
biológicos como a PCR são também utilizados uma vez que determinam com exatidão a
relação entre do RNA viral com a doença procurada. A prevenção mais eficaz contra a
cinomose é a vacinação, administrada para filhotes a partir de 6 semanas de vida e o reforço
anual a partir do primeiro ano. Entretanto, há fatores que influenciam na eficácia da vacina, não
permitindo que ela apresente o efeito desejado, como administrar em situações de estresse
com temperatura maior que 39,3º ou mediante uma doença sistêmica. Uma vez infectado,
ameniza-se os efeitos mais brandos do vírus no organismo, como, por exemplo, a diarreia e a
febre através de medicamentos. Assim, conclui-se que a cinomose é uma importante doença
dos cães, que carece de prevenção através da vacinação visto que o tratamento de animais
infectados é apenas sintomático.
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FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

A esporotricose é uma zoonose causada pelo fungo dimórfico Sporothrix spp. sendo o gato
doméstico o principal agente envolvido em sua transmissão. A infecção pelo fungo ocorre
através de sua entrada por feridas na pele, ocasionadas por arranhaduras ou mordeduras ou,
ainda, pelo hábito do gato afiar suas unhas em troncos de árvores e cavar a terra para enterrar
suas fezes, já que o Sporothix spp. habita em solos e vegetações [1]. O tratamento para esta
micose se baseia no uso de antifúngicos, porém, com o passar do tempo, microrganismos
podem adquirir resistência aos fármacos disponíveis, sendo assim, necessário o
desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas, como, por exemplo, a Terapia
Fotodinâmica para combater tais infecções. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de
tratamento que utiliza a interação de fotossensibilizador, luz e oxigênio, criando espécies
reativas capazes de induzir células tumorais à morte por necrose ou por apoptose e inativar
microrganismos, seja pela interação com radicais livres ou por alterações na permeabilidade da
membrana celular e danos em suas organelas. A curcumina é um fotossensibilizador de baixo
custo que vem sendo muito utilizado na inativação de agentes causadores de micoses em
humanos, por apresentar muitas vantagens, dentre elas, a ausência de resistência fúngica [2].
O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do uso da terapia fotodinâmica para a inativação
do fungo Sporothrix brasiliensis in vitro usando a curcumina como fotossensibilizador. Para o
presente estudo foi utilizado o isolado Sporothrix brasiliensis (mya 4822), adquirido em parceria
com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP. As formas leveduriforme e micelial foram
cultivadas em meio Sabouraud Dextrose Ágar e incubadas por 7 dias em pH e temperatura
controladas. Subsequentemente, o microrganismo foi transferido para um tubo falcon contendo
10 mL de água destilada autoclavada para centrifugação (4000 rpm por 10 minutos) e lavagem.
Esse procedimento foi repetido 3 vezes. No espectrofotômetro a densidade óptica foi fixada em
0,38. A amostra foi disposta em grupos para analise de 4 condições experimentais: grupo sem
luz e sem fotossensibilizador (FS-L-), grupo com fotossensibilizador e sem luz (FS+L-), grupo
sem fotossensibilizador e com luz (FS-L+) e grupo com fotossensibilizador e com luz (FS+L+),
representando o grupo da TFD. As concentrações de fotossensibilizador variaram de 1,8 mg/mL
a 50 mg/mL e o tempo de iluminação, de 8 a 12 minutos usando a Biotable (LAT/USP) emitindo
em 450 nm (luz azul) com intensidade de 35 mW/cm². A TFD matou o grupo (FS+L+),
mostrando-se eficaz na inativação do Sporothrix brasiliensis nos testes in vitro realizados,
sendo necessários mais estudos para a avaliação de sua aplicabilidade em animais e humanos.
REFERÊNCIAS: [1] PEREIRA, C. A. D. Doenças Infecciosas. In: JERICÓ, M. M., ANDRADE
NETO, J. P. de, KOGIKA, M. M. Tratado de medicina interna de cães e gatos. Rio de Janeiro:
Roca, 2017. p. 765-909. [2] SILVA, A. P. da. Novas estratégias para o diagnóstico de



onicomicoses e tratamento por terapia fotodinâmica. 2017. 195f. Tese (Doutorado – Programa
de Pós-Graduação em Física Biolomecular) – Instituto de Física de São Carlos, Universidade
de São Paulo, 2017.
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O comportamento alimentar inclui a busca, a seleção e o consumo do alimento, sendo que nos
carnívoros silvestres está diretamente relacionado com a conduta predatória. A flexibilidade
alimentar canina provém de seus ancestrais e foi aproveitada no processo de domesticação. O
fornecimento de alimento ao cão doméstico pelo tutor elimina a necessidade de caçar em grupo
e diminui a seleção para formação de alcateia. O cão na natureza vive em grupos hierárquicos,
e ao se alimentar também obedece à hierarquia, favorecendo os animais que irão se reproduzir,
selecionando os mais fortes e os dominantes se alimentam primeiro e escolhem os melhores
pedaços. O alimento tem grande importância social para os cães que competem
hierarquicamente pelo alimento, ingerindo-o rapidamente e em grande quantidade. Os mais
dominantes se alimentam primeiro em quantidade maior que os mais inferiores que comem os
restos rapidamente, e a presença dos dominantes já pode diminuir o consumo dos submissos.
Os rituais nutricionais são importantes para os cães, o alimento tem valor social, e mesmo se
há abundância, o controle é símbolo de posição hierárquica. Em períodos de escassez de
alimento, os cães podem variar a sua dieta ingerindo frutas, por exemplo, e essa alimentação
onívora é observada no plano anatômico onde o cão possui ligeira mastigação com movimento
lateral de mandíbula. Os lobos caçam suas presas grandes ou pequenas em padrão de caça
em grupo, mas podem comer restos de animais mortos, sementes e frutas. A seleção do
alimento e a preferência nutricional são influenciadas por diversos fatores: evolutivos e
influência das espécies, comportamento nutricional inato, comportamento nutricional adquirido,
influência da mãe e do passado nutricional. Em relação a seletividade do alimento comercial, a
preferência dos cães é pelo alimento úmido ao semiúmido, e o semiúmido ao seco. Os
alimentos muito palatáveis ou petiscos reforçam o vínculo do tutor e o animal, permitindo ainda
ativar mecanismos de aprendizagem. Quando tem condições de eleger um alimento, são
usados os sentidos na escolha, e as experiências passadas. E assim reage com neofilia
(preferência pelo alimento novo, não conhecido, o que lhe permite a diversificação e equilibrar a
dieta), com neofobia (contrário da neofilia, é a menor preferência pelo alimento novo), aversão
(quando o odor do alimento está associado a experiência desagradável, o mesmo é evitado no
futuro), seleção antiapostática (quando o alimento é raro), seleção apostática (o alimento é
abundante). O seu passado nutricional influencia nas preferências alimentares, inclusive as
experiências pré-natais, com o animal muito jovem e durante a gestação pelo líquido amniótico,
pois o sistema gustativo dos cães nos últimos dias de gestação se torna funcional. O leite
materno varia de acordo com alimento que a mãe recebe, podendo o filhote adquirir
preferências nesse período. No desmame, os filhotes imitam a mãe ao se alimentar. As
preferências alimentares começam durante a gestação devido ao sistema gustativo dos cães,
nos últimos dias de gestação, ser funcional. O leite materno varia de acordo com o alimento que
a mãe recebe, e o filhote pode adquirir preferências nesse período. É importante que a mãe
receba alimento completo para cães de boa qualidade durante a gestação e amamentação,
para que os filhotes e a mãe não apresentem deficiências nutricionais, e para os filhotes
aceitarem o alimento com facilidade e com boa saúde.
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CONTRIBUIÇÕES DA GINÁSTICA LABORAL AOS
FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA DE LINHA DE

MONTAGEM

RODRIGUES, R. Y (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, R, S (CO-
AUTOR); PENEIREIRO,G.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A ginástica laboral busca uma qualidade melhor de vida e uma melhor produtividade dos
funcionários, com a importância nas prevenções de doenças ocupacionais O seguinte estudo
busca identificar os principais pontos de dores dos funcionários, membros e articulações
sobrecarregadas durante o expediente de trabalho, que através da sobrecarga manual e
repetitivo sofrem com dores constantes no seu dia a dia no trabalho e, quando chegam em
casa, assim diminuindo consideravelmente sua qualidade de vida. A Ginástica Laboral é usada
para o alívio das dores corporais e na diminuição dos casos de LER/DORT, que pode gerar os
afastamentos da empresa por esses motivos. Após identificá-los, os trabalhadores e
empregadores poderão trabalhar esses pontos específicos durante as aulas de GL e analisar se
ocorre uma melhora nesses colaboradores e no aumento da produtividade e no maior retorno
financeiro para empresas. O objetivo da pesquisa é analisar as contribuições da GL para os
funcionários de uma empresa do seguimento de produção de maquinário. A pesquisa foi
caracterizada por uma abordagem quantitativa, onde os números irão mostrar a quantidade de
funcionários que sofrem com dores provenientes do trabalho, a pesquisa contou com um
questionário estruturado fechado, e os resultados foram, 85% dos colaboradores entrevistados
participam da GL e 70% participam de atividade física em seu horário livre. Foi concluído na
pesquisa que a ginástica laboral não é muito aceita pelos colaboradores e apesar das
pesquisas apontarem ótimos benefícios, houve muitas reclamações dos entrevistados, de dores
na lombar, na região torácica, ombro e pernas. A maior parte dos funcionários entrevistados, a
ginastica laboral atua principalmente na união dos colegas de trabalho, tornando assim um
ambiente mais agradável de se trabalhar Esse ponto de união dos trabalhadores interfere na
rotina dos trabalhadores, havendo uma promoção do trabalho em equipe.
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DESMISTIFICANDO ANESTESIA EM ANIMAIS
IDOSOS
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REVISÃO LITERATURA Em cães geriatras, podem-se encontrar diversas condições clínicas,
porém algumas como obesidade, emaciação, osteoartrites, hepatopatias, hipotireoidismo,
hiperadrenocorticismo, diabetes mellitus, alterações comportamentais, convulsões, nefropatias,
infecção do trato urinário, valvopatias, cardiomiopatias, hipertensão, anemia e bronquite
crônica, são mais importantes (EPSTEIN et al., 2005). A idade por si só não é contraindicação
para a anestesia (Hughes, 2008). A avaliação pré anestésica é muito importante para todas as
idades e em animais idosos por apresentarem frequentemente doenças prévias e diminuição da
reserva funcional dos sistemas orgânicos, que tornam mais suscetíveis às alterações
hemodinâmicas causadas pelos fármacos anestésicos (PADDLEFORD, 2004; CARPENTER;
PETTIFER; TRANQUILLI, 2005; CORTOPASSI; CONTI-PATARA, 2010). Devido a incidência de
problemas na saúde do animal idoso, é importante um histórico minucioso do paciente,
necessário também um bom exame clínico, exames laboratoriais pré-operatórios, tais como
testes bioquímicos para avaliar função hepática e renal, além do hemograma e leucograma, da
urinálise, radiografia torácica e eletrocardiograma, também são recomendáveis (McKELVEY;
HOLLINGSHEAD, 2000). OBJETIVO O presente trabalho tem como objetivo desmistificar o
padrão empregado por pessoas que afirmam que não é possível um animal geriatra ser
submetido a determinado procedimento cirúrgico porque não vai resistir à anestesia.
MATERIAIS E MÉTODOS O estudo foi realizado no Hospital Veterinário Universitário de São
Carlos, onde se iniciou com a coleta de fichas dos pacientes da espécie canina, machos e
fêmeas, de diferentes raças, diferentes portes, idade entre 8 à 19 anos de vida, submetidos a
procedimentos anestésicos e cirúrgicos, no período de Abril de 2017 à Junho de 2019. Nesse
período, foram totalizados 364 procedimentos anestésicos / cirúrgicos, sendo 150
procedimentos em animais geriatras. Durante a análise, foi possível verificar que todos os
animais passaram por consulta com clínico e realizou-se completa anamnese e exames físicos.
Após indicação cirúrgica, todos os animais (100%) foram submetidos a exames
complementares laboratoriais de sangue compreendido por: hemograma completo; função
renal: creatinina; função hepática: ALT (alanina-amino transferase). Em relação a exame
complementar de imagem, apenas 4% dos animais passaram por ecocardiograma; 2,66%
realizaram eletrocardiograma; 3,3% realizaram radiografia. No momento do trans-cirúrgico e
pós-cirúrgico, os parâmetros fisiológicos dos animais eram monitorados, como: freqüência
cardíaca, freqüência respiratória, oximetria, capnografia, temperatura e pressão arterial.
Resultado a partir dessa pesquisa foi 100% satisfatório, onde no Hospital Universitário
Veterinário não foi observado mortalidade entre os cães geriatras submetidos a protocolos de
anestesia geral e cirurgia. CONCLUSÃO Conclui-se que após a avaliação conjunta do clínico,
anestesista e cirurgião, seguido por uma boa avaliação pré-anestésica, com auxilio de exames
complementares satisfatórios, o procedimento tende a ser finalizado com sucesso,
proporcionando muitas vezes longevidade a esses animais que não tinham esperança de maior
qualidade de vida devido ao fator idade.
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DETECÇÃO DO DNA DE STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE EM LEITE POR MEIO DA QPCR
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AUTOR); BIANCHI, B.C. (CO-AUTOR); SEGATO, T.P. (CO-AUTOR);
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Na mastite subclínica Streptococcus agalactiae, é um agente frequentemente identificado e que
determina, junto com S. uberis e Staphylococcus sp, maiores valores médios de células
somáticas. Técnicas de microbiologia convencional que fazem o isolamento do agente
microbiano e a identificação bioquímica levam em média dois a três dias, até mesmo semanas
para o resultado. Em relação ao diagnóstico dos agentes causadores de mastites, ao nível
internacional existe uma tendência crescente de utilização de ferramentas moleculares para o
diagnóstico de patógenos, complementando, assim, os resultados obtidos na microbiologia
clássica. A extração de DNA foi realizada empregando-se o Kit Easy (Invitrogen, EUA) seguindo
o protocolo do fabricante e a partir de 50-300 µL de cada amostra. A técnica utilizada para a
quantificação de DNA de S. agalactiae foi baseada na utilização de iniciadores descritos por
Forsman et al. (1997), adaptada para qPCR. Os oligonucleotídeos iniciadores usados neste
trabalho flanqueiam o fragmento do gene rRNA operon com 280 pares de base (bp). Para
preparar as reações de qPCR foi utilizado o kit SsoFastTMEvaGreen® Supermix da BioRad
(número de catálogo: #172-5200). O equipamento utilizado para o desenvolvimento da qPCR
foi o CFXTM Real-Time PCR Detection Systems da marca BioRad. Para as padronizações dos
testes de qPCR em tempo real, foram usados amostras de DNA total extraídos de isolados de
S. agalactiae gentilmente cedidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Neste estudo foi
concluída a avaliação da eficiência (E) das reações de qPCR para quantificação do S.
agalactiae, para as quais foi utilizado o par de iniciador STRA AgI (F)/ STRA AgII (R). Neste
caso, a amplificação em triplicata de 8 concentrações distintas (10-4 a 10-11, com fator de
diluição de 10x) de DNA, obtidas pela diluição seriada de uma composição do alvo amplificado
e clonado, gerou uma curva de calibração com R2 igual a 0,998 e slope de -3,272. A partir
deste valor de slope foi calculada a E da reação, 102,1%, que está dentro do intervalo aceitável
para a qPCR. Foi encontrado neste cálculo um valor de três cópias para essa concentração, o
que atesta a alta sensibilidade da qPCR para esta aplicação.
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DOENÇAS ÓSSEAS EM CÃES: REVISÃO DE
LITERATURA
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Doenças ósseas em cães: Revisão de literatura Gabrielly de Oliveira Lopes¹ e Rafaela Bortolotti
Viéra ¹Graduanda em Medicina Veterinária Centro Universitário Central Paulista – Unicep – São
Carlos, São Paulo Email: gabyoliveiralopes16@gmail.com RESUMO O sistema ósseo é o que
dá forma identificável ao corpo dos animais, assim como sustentação, proteção e tem função de
hematopoiese. Ele é composto por diversos ossos que se interligam e que são sustentados por
articulações e ligamentos. Sendo articulações uma união entre dois ossos ou mais, cuja
epífises são revestidas por cartilagens. Elas estabilizam os ossos, facilitam o movimento e
absorvem o impacto. Também temos os ligamentos que são suportes importantes que ligam os
ossos entre si, fornecendo estabilidade para os mesmos e para as articulações, também são
uma guia para o movimento das articulações. Desta forma doenças que atingem a estrutura
óssea possuem grande relevância na medicina veterinária, já que afetará demasiadamente a
vida do animal, fazendo com que este possa perder a mobilidade adequada gerando
desconforto, dor, inflamação e etc. Também pode prejudicar tecidos perto dos ossos afetados,
pode afetar a produção da série vermelha, entre outras complicações que vão tirar a qualidade
de vida dos animais afetados. Assim existem muitos tratamentos para estas enfermidades, tal
como diversos estudos sobre as enfermidades desse sistema, já que desempenha um papel
primordial nos animais vertebrados. Portanto o presente estudo tem como objetivo realizar uma
revisão de literatura de doenças ósseas para enriquecer o tema, além de observar quais raças
são mais acometidas por tais doenças, a idade e tamanho das raças estudadas, tentando
encontrar uma correlação entre elas. As doenças escolhidas, devido à sua ocorrência comum
em cães da região de São Carlos, atendidos pelo Hospital veterinário universitário da UNICEP,
são: displasia coxofemoral, artrose, hérnia de disco, luxação de patela e ruptura de ligamento
cruzado cranial. Dentre os estudos acadêmicos estudados temos muitas doenças avaliadas que
afetam todos os tipos de cães, independente de raça, tamanho e idade do animal, e buscamos
observar as variações de raças acometidas por cada doença, logo também como idade,
tratamentos diferentes para uma mesma doença e tamanhos diversificados dos animais,
podendo ser de pequeno porte ou grande porte. Palavras-chaves: Displasia coxofemoral,
Artrose, Hérnia de disco, Luxação de patela e Ruptura de ligamento cruzado cranial.
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RUBIATTI, A.M. (ORIENTADOR) 
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Elaboração de um e-book com opções de lanches saudáveis para crianças em período escolar
Patricia Detomazi Santos, Solange Meira O pré-escolar é a criança na faixa etária entre 1 e 6
anos de idade, quando há a formação dos hábitos alimentares, que vai se modificando
conforme o meio ambiente, a introdução alimentar, as condições socioeconômicas e os hábitos
alimentares da família. Esta fase também é caracterizada pelo crescimento lento, inapetência e
recusa de alguns alimentos aceitos anteriormente. A alimentação desempenha um papel
decisivo para o crescimento e o desenvolvimento físico da criança em idade pré-escolar, mas a
participação dos pais ou responsáveis são fundamentais para o desenvolvimento de um estilo
de vida saudável desde a infância. Para que isso ocorra de forma saudável, é necessária a
ingestão de uma dieta balanceada, suprindo as necessidades do organismo para o
crescimento, o desenvolvimento e a prevenção de distúrbios nutricionais como desnutrição,
anemia ferropriva e o excesso de peso. Levando em consideração que as crianças nessa faixa
etária tem uma menor capacidade gástrica, os lanches são muito importantes no intervalo entre
as principais refeições, pois contribuem com a ingestão dos nutrientes diários necessários e
mantém o nível de glicemia e concentração para o aprendizado. O presente trabalho terá como
objetivo desenvolver exemplos de lanches que possam ser levados para escola, voltados para
crianças na idade pré-escolar, auxiliando os pais no preparo e montagem das lancheiras. Para
o desenvolvimento deste trabalho serão montados 25 exemplos de refeições para as lancheiras
de pré-escolares, contendo alimentos saudáveis de diferentes grupos alimentares, ilustrados
em forma de e-book, com fotos e receitas de fácil preparo que poderão ser desenvolvidas em
casa pelos pais, juntamente com as crianças. Espera-se que quando concluído este trabalho, o
e-book possa auxiliar os pais na escolha dos alimentos que possam ser colados na lancheira
dos filhos, de forma a tornar a alimentação infantil mais saudável, com maior variedade no
consumo dos alimentos e, consequentemente, dos nutrientes, evitando a monotonia alimentar e
despertando o interesse das crianças para o consumo de novos alimentos. Palavra chave:
lanche, saudável, escola, pré-escolar
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O bem-estar é um tema importante na criação animal, sendo o conforto térmico parte dele.
Análises de parâmetros produtivos e qualidade de ovos e carne são exemplos de algumas
medidas adotadas para determinação dos efeitos do ambiente de criação sobre o desempenho
e o bem-estar das aves. As aves são animais homeotérmicos e possuem um centro
termorregulador, localizado no hipotálamo, para manter a temperatura corporal estável. Elas
produzem ou perdem calor para controlar a temperatura corporal e evitar o estresse térmico.
Esses animas também possuem uma zona de termoneutralidade, ou seja, uma faixa de
temperatura ambiente na qual o animal mantém o metabolismo mínimo. Um ambiente é
considerado confortável para aves adultas quando apresentar temperaturas de 16 à 23°C e
umidade relativa do ar de 50 à 70%. Devido ao clima, em muitas regiões do Brasil a eficiência
da produtividade avícola é afetada pelo estresse calórico. O problema se agrava com o
crescimento da ave, pois existe uma correlação negativa entre dissipação de calor e peso
corporal. A perda de calor sensível nas aves é afetada pelas penas, que funcionam como um
isolante térmico, sendo o trato respiratório a principal via de perda de calor. Durante o estresse
calórico, as aves tendem a aumentar processos fisiológicos responsáveis pela dissipação de
calor, na tentativa de compensar sua reduzida capacidade de diminuir a temperatura corporal. A
ave também aumenta drasticamente sua frequência respiratória para perder água e,
consequentemente, perder calor através da evaporação. Em poedeiras é observado o
avermelhamento da pele na asa, consequência do dilatamento das veias. Essa atividade à altas
temperaturas significa que a ave tem um aumento da demanda por energia, e
consequentemente, um aumento na exigência nutricional. A exposição e adaptação prévia ao
estresse calórico pode influenciar positivamente na resposta da ave, podendo apresentar
efeitos positivos na alimentação e absorção dos nutrientes da ração. É importante ressaltar que
medidas emergenciais ajudam no alívio momentâneo do estresse térmico dos animais, sendo
necessário utilizar equipamentos de controle de temperatura eficientes dentro do aviário. Assim,
propiciando bem estar às aves e maior lucratividade.
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A falcoaria é uma arte utilizada desde 4000 a.C, onde o homem e as aves de rapina fazem uma
parceria, que consiste na caça de presas selvagens em seu habitat natural. Em vista disso, o
homem adaptou essa arte para outras funcionalidades que permitem ajudar e facilitar
resoluções de problemas de seu cotidiano, como no controle de pragas. Por algumas espécies
de rapinantes serem reguladoras naturais da população de fauna sinantrópica nociva, ou seja,
animais considerados “pragas”, que podem transmitir doenças à raça humana, foi-se adaptada
e a cada dia é mais aprimorada essa técnica para o controle e/ou eliminação delas. Dentre as
espécies mais utilizadas para este tipo e função, uma das que mais se destacam é o gavião
asa-de-telha (Parabuteo unicinctus), devido a sua característica de caça em grupo e por sua
maior rapidez no vôo em comparação a outras espécies, justificado por suas particularidades
anatômicas. Portanto, há possibilidade de utilização de três técnicas, a falcoaria diurna, noturna
com foco de luz e a falcoaria de carro. A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser
classificada como qualitativa e documental. Este teve como base o método bibliográfico e
pesquisa de campo. Esta opção se justifica porque o método escolhido permite ter-se um
conhecimento mais amplo sobre a temática e permite adquirir informações do grupo de pessoas
da área de medicina veterinária sobre sua instrução sobre o assunto. Enquanto procedimento,
este trabalho realizar-se-á por meio de observação direta e indireta, porque aumenta
sobremaneira a intimidade do pesquisador com a sua pesquisa, permitindo a movimentação
mais acertada e eficaz durante as investigações. A pesquisa utilizar-se-á de entrevistas semi-
estruturadas com comparação bibliográfica. Desta forma, descreverá e especificará a utilização
da falcoaria como um controle de pragas biológico e demonstrar quais as técnicas mais
utilizadas, o seu grau de importância. Espera-se que ao final da pesquisa tenha-se um
compilado de informações mais específicas sobre o tema abordado e tenha a média da mesma
de grau de conhecimento dos grupos escolhidos.
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A Amazônia compreende diversos ecossistemas e inclui a bacia hidrográfica do rio Amazonas e
a Floresta Amazônica, sendo considerada a maior reserva de biodiversidade do planeta, com
uma extrema riqueza de fauna e flora, e muito abundante em recursos naturais, e reatora para
o equilíbrio ambiental do planeta. Entretanto, com a grande alta do desmatamento e da
extração da madeira para a expansão agrícola, houve a perda de cerca de 6 milhões de km² da
cobertura vegetal original, o que implica em perdas irreversíveis de espécies de plantas e
animais, além de desequilíbrio climático. Neste cenário, a gestão ambiental se faz necessária.
Dentre as várias áreas de atuação do biólogo em Meio Ambiente e Biodiversidade está a
Gestão Ambiental que possui mais de 30 vertentes, incluindo desde análise de ciclos de vida,
até o gerenciamento ambiental de obras de sustentabilidade. O presente estudo objetivou a
análise da atuação do biólogo como gestor ambiental na floresta amazônica diante dos
impactos ambientais da atualidade. O biólogo, sendo um profissional atento a relação do ser
humano com o meio ambiente, objetiva reduzir os impactos ambientais ocasionados pela
exploração de recursos feita pelo homem. Os campos de atuação podem ser em Órgãos
Públicos, indústrias, empresas de consultorias, projetos de educação ambiental e também em
Organizações Ambientalistas como a ONG Green Peace. Para regulamentar a participação do
biólogo na Gestão de projetos ambientais, o Conselho Federal de Biologia publicou uma
resolução no Diário Oficial da União. A resolução institui normas regulatórias para atuação do
Biólogo para a elaboração, execução, desenvolvimento, auditoria ambiental e outras atividades
relativas à elaboração de projetos e estudos relacionados à Gestão Ambiental. Caso as devidas
providências não sejam tomadas, em um futuro próximo, a Floresta Amazônica irá desaparecer,
levando consigo toda a sua rica biodiversidade, causando um desastre irreversível. Portanto,
para evitar esse grande desequilíbrio ecológico que afetaria a vida de todos os seres vivos é
preciso que haja cobranças de ações maiores, participações em campanhas e petições,
mostrando apoio aos povos indígenas e apoiando projetos de impacto socioambiental.
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Desde a chegada dos portugueses e espanhóis no Brasil, a inserção de outras espécies, deu
início à ameaça de extinção de animais brasileiros. Várias áreas do território brasileiro sofrem
com a inserção do homem e desastres ambientais, mas evidentemente, a Amazônia é
essencial para a vida e apresenta uma grande diversidade de animais e plantas. Entretanto, é
uma das áreas mais predadas do planeta e denota grande devastação a cada ano. O último
caso de queimada que ocorreu na Amazônia em 2019, alastrou o habitat de várias espécies,
causando seu empobrecimento e futuramente pode causar sua erradicação Em um contexto
que indica mudanças climáticas globais, intervenção do homem e desastres ambientais, a
bioconservação é uma iniciativa para combater a extinção da fauna e flora. A inserção de áreas
de proteção animal é uma alternativa já criada, entretanto não é suficiente ou fiscalizada, e
raramente são capazes de proteger todos os habitat e espécies de interesse. A criopreservação
de seu germoplasma (ex situ ou in vitro) merece destaque com a criação de bancos, os quais
abrigam coleções-base para a conservação de ampla variabilidade genética animal e vegetal. O
banco de germoplasma tem grande função e importância, pois é onde se torna possível a
conservação do material genético. Atualmente o banco de germoplasma é mais utilizado para
animais de produção e sementes com foco em manter características qualitativas. Seu uso é
muito importante para conservação de animais silvestres e exóticos pois nos últimos anos tem
aumentado o número de espécies em extinção, a coleção de materiais genéticos desses
animais pode fazer com que seja reversível e tenhamos um bom desempenho na nossa fauna.
Este trabalho visa mostrar a importância de preservar os materiais genéticos de animais e
vegetais do Brasil. A conservação dos recursos genéticos tem como objetivo evitar a extinção
de determinadas espécies; criando assim um Programa de Conservação de Recursos
Genéticos Animais, que é uma importante alternativa para a manutenção da biodiversidade,
atuando nas áreas mais expostas á extinção, e principalmente a Amazônia. Palavras chave:
bioconservação, extinção, recursos genéticos.
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IDENTIFICAÇÃO DE MICRORGANISMOS CAUSADORES DA MASTITE BOVINA EM UM
REBANHO LEITEIRO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS Ariele Rodrigues¹,
Tháis Ranchert Zavaglia1, Maria Carolina Villani Miguel²*, Gabriel Augusto Marques Rossi²* ¹
Discente – Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) ² Docente – Centro Universitário
Central Paulista (UNICEP) *gabrielrossiveterinario@hotmail.com *carolina.unicep@outlook.com
A mastite bovina é considerada a doença mais importante do ponto de vista econômico na
produção leiteira, sendo caracterizada pela inflamação da glândula mamária e causada por
microrganismos, como bactérias, fungos e algas. O diagnóstico rápido e preciso dos agentes
causadores da mastite bovina permite identificar problemas no rebanho e a tomada de decisões
mais efetivas. Assim, o presente estudo teve como objetivo identificar os agentes etiológicos da
mastite clínica e subclínica de um rebanho no Município de São Carlos, Estado de São Paulo.
Para isso, foram avaliados 18 fêmeas (72 quartos mamários) através do teste da caneca de
fundo preto e o California Mastitis Test (CMT) para diagnóstico da mastite clínica e subclínica,
respectivamente. Posteriormente, foram coletadas amostras do leite de cada quarto mamário
infectado para análise laboratorial através do método microbiológico colorimétrico OnFarm®. As
amostras foram inoculadas nas placas e incubadas em estufa a 37oC por 24horas para
posterior identificação dos agentes etiológicos da mastite bovina. Os resultados obtidos nesse
estudo mostram que 27 quartos mamários (37,5%) apresentavam-se com a forma subclínica da
doença enquanto apenas três (4,17%) quartos mamários apresentaram a forma clínica. Foi
possível identificar os agentes em 21 quartos mamários, sendo identificados os agentes:
Staphylococcus aureus (7 casos/ 33,33%), Escherichia coli (3/ 14,28%), Streptococcus
agalactiae/S. dysgalactiae (10/47,62%) e Streptococcus uberis (1/4,76%). Nos casos de mastite
clínica, identificou-se S. aureus, S. uberi e, S. agalactiae/dysgalactiae. O exame microbiológico
de amostras de leite dos quartos mamários das vacas em lactação infectadas com mastite
fornece informações importantes para determinação de estratégias de manejo e prevenção de
novos casos de mastites. Concluímos que os agentes S. agalactiae/dysgalactiae e S. aureus
são os principais responsáveis das infecções dos quartos mamários do rebanho. A alta
prevalência de S. agalactiae/dysgalactiae pode resultar em baixa qualidade do leite devido ao
aumento da Contagem de Células Somáticas (CCS) e Contagem Bacteriana Total (CBT). Além
disso, evidencia-se a necessidade da adoção de plano estratégico para controle da mastite
bovina nesse rebanho, através da adoção de boas práticas de ordenha, tratamento de animais
em lactação infectados com a forma clínica da doença e também tratamento preventivo das
vacas em período seco. Palavras-chave: bactérias, leite, mastite, microbiologia, ordenha
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TÍTULO: LESÕES CARIOSAS SURIAN, F.A (AUTOR); DE CAMARGO, V.R.B (AUTOR); DE
PIZZOL-JÚNIOR J.P. (ORITENTADOR) A cárie dentária é a doença com a segunda maior
prevalência no mundo, sendo a principal doença não comunicável1.Define-se cárie dentária
como uma doença multifatorial caracterizada pela desmineralização da matriz inorgânica
dentária e degradação da matriz orgânica por produtos ácidos bacterianos2,3.Resulta da
interações de múltiplos fatores ao longo do tempo, como a presença da bactéria
Streptococcusmutans, a disponibilidade de substrato à bactéria, bem como fatores do
hospedeiro, como higienização e fluxo salivar2,3. Os mecanismos do desenvolvimento da cárie
dentária são semelhantes para todos os tipos de cárie. Bactérias da biota oral, como
Streptococcusmutans, Streptococcussobrinus e Lactobacillussppproduzem ácidos orgânicos
como resultado da fermentação de carboidratos provenientes da dieta. Em decorrência disto, o
pH local atinge valores baixos e críticos resultando na desmineralização da hidroxiapatita do
esmalte e dentina. Com a continuidade deste processo, a matriz inorgânica é desmineralizada
resultando em cavitações. Clinicamente observa-se nos estágios iniciais, manchas brancas
opacas na superfície dentária e, em estágios mais avançados, cavitações escurecidas são
achados frequentes. Contudo, o processo de desmineralização pode ser revertido nos estágios
iniciais com a melhora nos hábitos de higiene oral, bem como aplicação de fluoretos na
superfície dentária. O fluoreto catalisa a difusão do cálcio da hidroxiapatita e forma a molécula
de fluorapatita, mais resistente aos ácidos bacterianos. Além disso, a saliva humana apresenta
capacidade tamponante, o que protege a estrutura dentária de sofrer com produtos ácidos
bacterianos. Assim a evolução ou estagnação da doença depende de um equilíbrio entre
desmineralização e remineralização que dependem do microambiente bucal, bem como dos
hábitos do indivíduo. Portanto, condições ambientais e sociais são moduladores da instalação e
evolução da doença4. Desse modo, faz-se necessário o conhecimento de sua etiologia e
prevenção. O objetivo desse painel é apresentar a etiologia da doença cárie dentária bem como
seus fatores determinantes e moduladores visando a conscientização dos fatores de risco,
prevenção e tratamentos, utilizandoexposição visual das características morfológicas e
sintomáticas da cárie, bem como dos fatores determinantes e modulares para o surgimento e
desenvolvimento da doença, pretendemos fazer uma abordagem preventiva e informativa de
medidas como a importância da implantação de água fluoretada, uso de dentifrícios fluoretados
para remoção do biofilme, aplicação tópica de fluoretos e educação em saúde com alimentação
saudável e higiene bucal para prevenção e promoção da saúde bucal, em particular a cárie. 1.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. WHO/NMH/NHD/17.12. 2017. 2. FEJERSKOV O, KIDD
EAM, eds. Dental caries: thediseaseand its clinical management. Copenhagen, Denmark.
BlackwellMonksgaard, 2003. 3. SELWITZ RH, ISMAIL AI, PITTS NB. Dental caries. Lancet.
2007; 369(9555): 51-59. 4. CURY, J. A. et al. Conceptualizationof Dental Caries
byUndergraduate Dental StudentsfromtheFirsttotheLastYear. Braz. Dent. J. [online]. v. 25, n.1, p.
52-59, 2014. 5. NEVILLE, B.W., et al, Patologia Oral &Maxilofacial, 3. Ed., Ed Guanabara
Koogan, 2009. 6. MEYER-LUECKEl, H. et al. Cariologia: Ciência e prática Clínica. Ed.
Guanabara Koogan. 2016.
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É muito comum que ocorra uma certa confusão na hora de diferenciar a intolerância a lactose
da alergia da proteína do leite de vaca (APLV), já que ambos causam problemas
gastrointestinais muito semelhantes. A intolerância a lactose ocorre quando o corpo se torna
incapaz de digerir totalmente o açúcar do leite (lactose) devido a deficiência (falta) de uma
enzima denominada lactase. Essa reação adversa do corpo pode ser resolvida,
macroscopicamente, com o uso sintético da enzima através de capsulas ou comprimidos
mastigáveis, pelos menos 30 minutos antes de qualquer refeição que contém leite ou seus
derivados. Já a alergia da proteína do leite de vaca (APLV) é um fator que requer um pouco
mais de atenção, já que os sintomas podem ir bem mais além do que problemas
gastrointestinais. Quando um indivíduo que possui APLV entra em contato com produtos
lácteos, a manifestação alérgica depende totalmente do tipo de resposta do sistema imune à
presença do alérgeno (proteína), onde esse sistema de defesa do corpo desencadeia reações
utilizando imunoglobulinas E responsável por combater processos alérgicos do corpo podendo
ser uma resposta mediada, não mediada ou mista. Em casos onde a reação é mediada por IgE,
a manifestação clínica da doença pode ocorrer em até duas horas após o indivíduo ter entrado
em contato com o alérgeno, podendo causar alterações na pele, urticaria e/ou inchaço e na
mucosa oral, podem ser observadas complicações respiratórias, tais como asma/rinite e
problemas gastrointestinais, tais como vômitos e forte dores abdominais. Já as reações não
mediadas por IgE as manifestações demoram um pouco mais para aparecer, porém são
caracterizadas por problemas gastrointestinais, tais como diarreia, vômito, dores abdominais e
possível perda de peso. Em casos extremos, pode ocorrer dermatite. Em reações mistas pode
ocorrer como principais sintomas, dermatite e esofagite, podendo desencadear problemas
respiratórios como asma em casos isolados. A APLV ocorre porque o leite possui cinco
caseínas (fosfoproteínas) que são responsáveis por 80% do seu teor proteico. Cada
fosfoproteína é codificada a partir de genes, pois cada animal possui duas cópias de um gene,
uma proveniente da mãe e outra proveniente do pai, essas cópias são denominadas alelos A1 e
A2, onde a diferença entre um e outro é uma mutação que altera a forma da cadeiade
aminoácidos. A ß-caseína é uma caseína que faz parte do grupo das fosfoproteinas presentes
no leite, no qual pode existir em três formas: tipo A1A1, A1A2 e tipo A2A2. A variante do tipo A1
está associada a produção de peptídeos bioativos (PB), dentre eles existe a beta-casomorfina-
7, que são liberados após hidrólise enzimática pelas enzimas gastrointestinais e estão
relacionados a vários efeitos adversos à saúde humana e, é descrita como fator predisponente
para o desenvolvimento da APLV. Já variante do tipo A2 está relacionada a mínima produção
desses PB após digestão enzimática quando consumido, sendo insignificante (porém não
inexistente) sua relação com a doença alérgica. Frente a isso, alguns laticínios já começaram a
investir na produção do leite A2A2, porém sua obtenção se dá através de melhoramento
genético (cruzar touro de genótipo A2A2 com vaca de genótipo A2A2), o que demanda tempo e
investimento.
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A avicultura brasileira vem crescendo ano após ano, devido os avanços em tecnologia nas
áreas de melhoramento genético, nutrição e sanidade. Desde o início da produção de frango de
corte, o Brasil vem se modernizando, devido a forte necessidade da redução de custo e
aumento da produtividade, com isso se manter competitivo a nível mundial. Como
consequência, tem sido destaque e uma das mais organizadas do mundo. O Brasil é o terceiro
maior produtor de frango de corte, e o maior exportador mundial de carne de frango. Esses
dados mostram a importância social e econômica desta cadeia produtiva do país. A
competitividade da avicultura brasileira avícola e sua evolução tem cada vez mais despertado
grande busca por parte dos produtores, material -genético melhor. Pesquisando e avaliando
quais linhagens possuem características superiores umas das outras, assim, desta forma,
selecionando aves com o melhor desempenho. O objetivo é relatar de maneira simples o
panorama do melhoramento genético no Brasil, as estratégias utilizadas no frango de corte. O
enorme crescimento da indústria avícola brasileira, nas ultimas décadas, se da à importação de
material genético de excelente qualidade, a produção de aves no Brasil vem crescendo e a
demanda por material genético de alta qualidade também. Apesar de poucos programas
brasileiros de produção de material genético, a avicultura brasileira é dependente da tecnologia
genética estrangeira quase total. Desta forma a crescente procura por melhoramento genético
nacional se da por conta da independência deste produto sem precisar importa-lo, visando o
lado econômico e sanitário. As linhagens avícolas, vem sendo de suma importância para
avicultura brasileira. E uma das áreas de produção animal que tem por objetivo obter
descendentes com genótipos superiores para combinação de características de importância
econômica. O melhoramento genético tem início com a escolha dos melhores animais para
reprodução, métodos de cruzamento e seleção, deste modo obtendo resultados satisfatórios.
Em programas de melhoramento genéticos deve ser observado alguns fatores, como: objetivo e
estrutura do programa, importância econômica das características, parâmetros genéticos,
tamanho da população, intensidade da seleção métodos de seleção e progresso genético
esperado. A definição dos objetivos do programa de melhoramento é o passo mais importante a
ser dado. A escolha errada das características a serem melhoradas pode ser igual ou pior do
que não promover o melhoramento de nenhuma característica. Se muitos reprodutores forem
selecionados por razões irrelevantes aos objetivos do programa, então o grupo de animais
escolhido não será tão bom quanto o esperado em relação às características de interesse
econômico. O trabalho árduo e intenso de seleção e melhoramento genético realizado nos
últimos anos permitiu o cenário favorável da avicultura mundial estabelecida hoje em dia. A
seleção e a estratégia de melhoramento mais praticada, tendo como efeito básico a alteração
das frequências alélicas nos locos que controlam as características de interesse econômico. No
entanto, que seja bem definido os critérios de seleção para que ocorra corretamente o processo
de programa de melhoramento genético animal.
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A ovinocultura é um mercado promissor, que vem apresentando crescimento significativo na
última década, tendo sua importância evidenciada ao observar-se a implantação da Política
Nacional de Incentivo à Ovinocaprinocultura, entretanto um fator a ser tratado com atenção na
criação ovina é a parasitose, sendo destacado o gênero Haemonchus contortus, o qual
apresenta alta prevalência e acentuada patogenia que pode levar o animal parasitado a perda
de peso, redução na produção de leite e lã, podendo até culminar em morte do hospedeiro,
principalmente em cordeiros e animais imunossuprimidos. Adicionado a essa questão importa
pontuar o fato do aumento progressivo da resistência aos anti-helmínticos, devendo-se essa a
vários fatores, como o uso indiscriminado e em larga escala dos referidos fármacos. Diante
dessa problemática, notou-se a importância da identificação de mecanismos alternativos viáveis
para o controle parasitário. Para tanto, a metodologia utilizada se deu por meio de análise e
tabulação de informações extraídas do banco de dados, gerado pelo Software para Análise de
Riscos de Desenvolvimento de Resistência Parasitária a Anti-Helmínticos em Ovinos – SARA;
além de pesquisa e análise de diversos estudos que apontam maneiras de controle parasitário
e sua eficácia. Dentre os mecanismos observados elencam-se: pastejo rotacionado com e sem
alternância de espécies; espécies de forrageiras utilizadas como pastagem e consorciação;
métodos de identificação do grau de parasitose, a fim de nortear em quais animais e em qual
momento utilizar anti-helmínticos, entre outros. Após toda a análise realizada obtiveram-se
dados que possibilitaram constatar que os métodos não farmacológicos descritos neste, podem
ser potencialmente promissores no controle da hemoncose como forma de auxílio ao
tratamento por meio de anti-helmínticos. Palavras-chaves: Ovinocultura. Hemoncose.
Parasitário.
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Os minerais são classificados em macroelementos: cálcio, sódio, fósforo, cloro, magnésio,
potássio e enxofre; e microelementos: iodo, cobre, ferro, manganês, flúor, zinco, molibdênio,
selênio, cobalto, estanho, níquel, cromo, silício e vanádio. No organismo, os minerais são
utilizados como componentes estruturais (cálcio, fósforo e magnésio) para ossos e dentes, nos
líquidos e tecidos corpóreos (eletrólitos sódio, fósforo, potássio, magnésio e cálcio), e
catalisador ou co-fator de sistemas hormonais e enzimáticos (iodo, zinco, cobre e selênio). A
biodisponibilidade dos microelementos minerais é alterada por quelantes (ligações com os
minerais proporcionando a melhor absorção pelo trato intestinal) e por ligação à outras
substâncias após a absorção em grande parte dos minerais, principalmente proteínas. Os
minerais participam de diversas funções no organismo: Cálcio: tem função de ossificação e
formação dos dentes. Os íons cálcio são necessários na permeabilidade das células,
coagulação sanguínea, contração muscular e excitação neuromuscular e é moderador no
equilíbrio iônico de potássio e sódio (K+ e Na+) em relação a cálcio e magnésio (Ca++ e Mg++).
Fósforo: tem função de ossificação e formação dos dentes, energia celular (fosforilação do
ATP), atua nas fases da reprodução, é constituinte dos ácidos nucleicos. Sódio e Cloro:
importantes no equilíbrio da pressão osmótica e básico e permeabilidade celular. O sódio é
essencial para o correto funcionamento do músculo cardíaco, e juntamente com potássio estão
relacionados com a homeostasia dos líquidos e eletrólitos do corpo. Magnésio: relacionado com
a ossificação, trabalho muscular e nervoso, equilíbrio iônico com cálcio, depressor e equilíbrio
da excitação de sódio e potássio. Participa na síntese de proteínas, utilização da glicose,
transferência de grupo metil (CH3) e fosforilação oxidativa. Ferro: formação da hemoglobina,
hematopoese, transporte de oxigênio para as células, respiração celular. Cobre: participa da
hematopoese, pigmentação dos pelos fazendo parte da enzima catalisadora (polifenoloxidase)
de L-tirosina em melanina. Zinco: faz parte da anidrase carbônica (enzima atuante no equilíbrio
ácido-base) no organismo, é um catalisador de várias enzimas (fosfatase, catalase, enolase,
aldolase, uricase e peptidase), participa da síntese proteica, do metabolismo dos carboidratos.
Manganês: é ativador de várias enzimas, no desenvolvimento da matriz proteica dos ossos, na
fosforilação oxidativa na mitocôndria, na síntese de ácidos graxos e no metabolismo dos
aminoácidos. Iodo: importante na síntese de tiroxina e triiodotironina essenciais ao crescimento,
desenvolvimento e maturação físico-mental. Selênio: sua função está ligada a uma enzima
(glutationa peroxidase que é uma oxirredutase) que evita a formação de radicais livres no corpo
(lipoperóxidos e hidroperóxidos). Vanádio: catalisador de reações de oxirredução. Sua carência
provoca desmineralização óssea e perturba o metabolismo de carboidratos. Silício: age no
crescimento e na formação da matriz óssea e é relacionado com colágeno. Estanho: pode
contribuir na formação de proteínas e ácidos nucléicos. Cromo: está relacionado com a insulina.
Os minerais são necessários para o correto funcionamento do organismo, devendo estar
presentes em quantidades adequadas no alimento para cães. As deficiências e desequilíbrios
acarretam ineficiência fisiológica e doença, devendo o alimento canino ter fonte de qualidade e
em quantidade adequada.
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O BIÓLOGO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE: HORTA EM GARRAFAS PET

MARTINS,M.M (AUTOR PRINCIPAL); MOREIRA,A,D (CO-AUTOR);
THMAOS,R.F (CO-AUTOR); MARTINEZ,G,E (CO-AUTOR);

SILVA,R.M (CO-AUTOR); - (ORIENTADOR); DANIEL, D.S. (CO-
ORIENTADOR) 
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Com a globalização o panorama influencia, sem dúvidas, a forma como o ser humano interage
e gera impactos sobre o meio ambiente. Atualmente a questão dos resíduos sólidos,
principalmente relativa ao descarte de materiais plásticos vem despontando, por ser um dos
fatores que mais tem contribuído para a degradação ambiental, sendo uma das principais
fontes de poluição e grande impacto ambiental. A política dos 5 R’s da sustentabilidade
(Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar) tem constituído um estímulo a reflexão e à
mudança de atitudes com o intuito de preservar o ambiente e promover ações benéficas não
somente ao meio ambiente quanto à população. O presente estudo tem por objetivo apresentar
uma proposta de sensibilização por meio por meio da criação de oficinas itinerantes de
reutilização de embalagens plásticas, a fim de desenvolver o espírito de sustentabilidade
associado a uma melhor qualidade de vida, permitindo assim um olhar mais crítico e reflexivo
da população. A oficina itinerante propõe a montagem de uma horta doméstica confeccionada
com garrafas pet. A oficina será coordenada por um grupo de alunos do Curso de Ciências
Biológicas do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, São Carlos/SP. As atividades
serão desenvolvidas em diferentes bairros do município aos finais de semana, com a
comunidade. Serão introduzidos conceitos de sustentabilidade e educação ambiental tendo por
base as questões ambientais do bairro em questão, sendo a primeira ação a viabilização da
construção de uma horta doméstica. A horta pode ser instalada em ambiente interno ou
externo, e valoriza a economia de água e tempo disponível para dedicação, favorecendo a
atitude transformadora e sustentável. Tal proposta salienta o papel do biólogo de estimular a
reutilização de materiais recicláveis, despertando a responsabilidade socioambiental e a
importância do consumo de legumes e verduras saudáveis, sem demanda de tempo extra diário
dedicado a atividade.
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O USO DO CAROÇO DE ALGODÃO NA
ALIMENTAÇÃO DE BOVINOS

MIGUEL,M.C.V (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL,M.C.V (CO-AUTOR);
MIGUEL,M.C.V (ORIENTADOR) 
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O Brasil é considerado o país que tem o maior rebanho comercial do mundo, estimando
aproximadamente uma média de 216 milhões de cabeças no ano de 2018, deixando o setor
agropecuário da Brasil em destaque na economia mundial. Para o Brasil obter essa colocação
mundial foi necessário algumas mudanças significativas na criação dos rebanhos levando em
consideração as exigências nutricionais de cada método de manejo tanto na pecuária de corte
quanto na pecuária de leite. De acordo com as exigências nutricionais dos bovinos de corte, é
utilizada a inclusão do caroço de algodão como suplementação na alimentação, por ser um
produto de baixo custo e que possui características de um volumoso, concentrado proteico e de
concentrado energético. Poucos alimentos possuem a capacidade de englobar estes nutrientes
em grandes concentrações como o caroço de algodão, além disso a implementação do caroço
de algodão na alimentação dos bovinos resulta na melhoria da qualidade da carne e do leite
para a dieta humana. Por atender a várias exigências nutricionais, o caroço de algodão é um
dos suplementos ideais para ser introduzido junto com a alimentação de bovinos. Apesar de
todos os benefícios oferecidos, o caroço de algodão possui um fator antinutricional chamado
gossipol, que pode ser absorvido no trato digestivo dos animais, podendo ocasionar diversas
alterações como infertilidade dos reprodutores, debilidade muscular, lesões hepáticas e
cardíacas em animais jovens e outros prejuízos econômicos decorrentes da queda do
desempenho. Sua intoxicação é mais conhecida por causar impacto no sistema reprodutor do
macho, prejudicando a espermatogênese. O gossipol que pode ser encontrado sob duas
formas, a conjugada e a não conjugada. A conjugada não apresenta importância toxicológica
por ser fisiologicamente inativo e a não conjugada apresenta importância toxicológica quando
inseridas na alimentação em altas concentrações ou por ingestão prolongada (intoxicação
crônica). Portanto, o percentual da dieta total de caroço de algodão a ser inserido se baseia em
uma média de 10 à 25% da matéria seca total da dieta dos animais, sendo o indicado para
touros de 15% da MS e bovinos em crescimento de 17% da MS, onde para essa categoria a
inclusão do caroço de algodão ocorra aos três meses de idade para não apresentarem efeitos
deletéreis. Dessa forma, o caroço de algodão deve ser incluído na alimentação do animal
gradativamente para que a microbiota ruminal se adapte ao alimento, e devido apresentar muito
óleo, podendo diminuir a digestibilidade da fibra e da energia presentes na dieta do animal
provocando diarreia nesses animais. Assim, podemos concluir que o Brasil possui um dos
maiores rebanhos do mundo e para que continue se consagrando com tal título é importante
garantir aos bovinos um bom manejo nutricional sempre buscando melhorias nos produtos
ofertados por esses animais (carne e leite). A suplementação com caroço de algodão pode
substituir outros alimentos que possuem maior valor de compra podendo proporcionar a mesma
proporção de nutrientes e fibras ou até mais em relação aos outros alimentos. Portanto a
introdução do caroço de algodão em vacas leiteiras e gado de corte (que não estejam em
reprodução) é uma ótima estratégia, onde o produtor terá uma melhor economia em relação
aos gastos com alimentação e terá uma produtividade semelhante ou até maior que aos
rebanhos sem suplementação com caroço de algodão.
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VALIDAÇÃO DA ESCALA DE PERCEPÇÃO
SUBJETIVA DE ESFORÇO PERSONAL NA
PRATICA EM UM PROTOCOLO DE TREINO
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ROCHA, E.G (AUTOR PRINCIPAL); FREITAS, B.C (CO-AUTOR);
PENEIREIRO,G.M. (ORIENTADOR); ASSI, R.S.C (CO-
ORIENTADOR); TEIXEIRA, J.A.A (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - (CUFSA);

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

As escalas de Percepção de Esforço (PE) foram desenvolvidas com o objetivo de ajustar as
relações entre a percepção subjetiva de esforço e os objetivos da carga externa, ou de estresse
fisiológico. A PE está diretamente relacionada com a intensidade do exercício físico, sendo
considerada uma forma subjetiva de ser avaliada, que causa desconforto e fadiga, tanto nos
exercícios aeróbicos quanto nos exercícios de força. O presente estudo teve como objetivo
quantificar as respostas de carga interna de um protocolo intervalado de alta intensidade
através de escalas de PSE (BORG, OMNI e PNP) e correlaciona-las. Foram selecionados 20
voluntários para o presente estudo, sendo 10 homens com idade (anos) 30,9 ± 4,06 e IMC (%)
24,67 ± 3,25. Já as 10 mulheres com idade (anos) 31,40 ± 5,83 e IMC (%) 22,50 ± 2,63. Os
voluntários deveriam possuir uma prática regular de um programa de treinamento físico
intervalado de alta intensidade há mais de um ano, e um volume superior a 150min./ semana.
Os movimentos foram baseados em exercícios calistênicos (utilização apenas do peso
corporal). O método utilizado é o HITT (High Intensity Tactital Trainng) Move Strong do Sistema
Personal na Prática, com escala de 1:1 (Trabalho / Intervalo). Os exercícios selecionados para
o estudo foram: agachamento livre, flexão de braço, meio burpee e abdominal remador. Foi
realizada a verificação da normalidade dos dados pelo teste de Shapiro-Wilk, que foram não
paramétrica. Posteriormente, para calcular as escalas de PSE utilizou-se os testes de
correlação de Spearman, considerando que os dados obtidos foram não normais. Para as
conclusões das análises estatísticas foi utilizado para este estudo o nível de significância de 5%
(p<0,05). Foi encontrada uma correlação positiva forte (r=0,9) entre as percepções subjetivas
de esforço de BORG, OMNI e PNP, para homens, e para as mulheres (r=0,8). No entanto,
sabemos que a utilização da escala PNP foi suficientemente positiva para o estudo, sendo
assim, mais uma maneira de percepção subjetiva de esforço para determinar a carga ideal para
o indivíduo. Por fim, concluímos que é possível prescrever e mensurar os esforços dos
exercícios com a utilização das escalas de BORG (6-20), OMNI (1-10) e PNP (1-6), utilizando o
método HIIT, já que existe uma correlação positiva forte entre as mesmas. Estas escalas
mostraram-se adequadas para relacionar a PSE e a carga de treinamento para indivíduos
avançados. Palavras-chave: Validação; Percepção subjetiva de esforço; Treino Intervalado.
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VALVOPLASTIA PULMONAR POR CATETER
BALÃO EM CÃES
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Seja na Medicina Veterinária, para cães, ou na Medicina Humana, a valvoplastia pulmonar por
cateter balão é o procedimento de escolha para tratar a estenose pulmonar por ser
minimamente invasivo e apresentar menos riscos ao paciente, com um pós-cirúrgico mais
rápido e com menores chances de complicações. O procedimento foi realizado pela primeira
vez em 1980 em um Buldogue inglês para testar sua segurança e eficácia antes de ser
executado em uma criança. Contudo, diante do resultado fatal, a valvoplastia só pode ser
realizada em humanos a partir de 1982. O resultado da necropsia do cão vitimado evidenciou
que houve isquemia do ventrículo direito após a cirurgia, dado que apresentava uma anomalia
denominada Artéria Coronária Aberrante, responsável pelo insucesso do procedimento. A
estenose pulmonar é uma das três doenças cardíacas congênitas mais comuns em cães, tendo
predisposição para as raças Chihuahua, Cavalier King Charles Spaniel, Terrier, Buldogue
inglês, Boxer, Beagle, Mastiff e Samoieda, e tendo sido relatada em outras raças incluindo o
SRD Brasileiro. Na literatura da área, é considerada uma das três principais doenças cardíacas
congênitas em cães. Seus sinais clínicos geralmente são síncope, intolerância ao exercício,
ascite, dentre outros associados à ICC direita. Quanto aos achados físicos, é comum auscultar
um sopro de grau importante ao nível da valva pulmonar. O diagnóstico envolve, além dos
sinais clínicos, achados no exame físico, aumento do ventrículo direito e aumento da artéria
pulmonar principal, ambos evidenciados por raio x. Também há o aumento da onda P e onda S
mais profunda, visíveis em ECG. Seu diagnóstico definitivo é dado por meio de exame de
ecocardiograma. A valvoplastia pulmonar consiste em dilatar a valva através de um balão que é
posicionado no interior do anel valvar visualizado por fluoroscopia. Na sequência, o balão é
insuflado, promovendo a dilatação da estenose. As vias de acesso comumente utilizadas são a
veia jugular ou a veia femoral, mediante a Técnica de Seldinger. Neste caso, é feita uma
punção com Abbocath, se introduz um fio guia de introdutor para, em seguida, posicionar o
introdutor, um dispositivo com válvula que permite o acesso de materiais ao interior dos vasos
sanguíneos e das câmaras cardíacas, no caso da valvoplastia. Fios guias e catéteres são
utilizados tanto para a angiografia e aferição das pressões no ventrículo direito e na artéria
pulmonar, para evidenciar o gradiente de pressão, quanto para o posicionamento do cateter
balão para a valvoplastia. O procedimento visa diminuir o gradiente de pressão entre o
ventrículo direito e a artéria pulmonar mediante a diminuição da estenose da via de saída do
ventrículo direito, que é a valva pulmonar, visando diminuir ou até mesmo eliminar os sinais
clínicos do paciente, resultando na melhora de sua qualidade de vida e no aumento de sua
sobrevida. Procedimentos minimamente invasivos formam parte da rotina médico-veterinária,
mas não são tão explorados e difundidos como na Medicina Humana devido ao alto custo para
aquisição do equipamento de fluoroscopia e à necessidade de aprimoramento técnico tanto do
médico veterinário quanto da equipe como um todo. No entanto, se comparado ao custo de
outros aparelhos cuja função é apenas diagnóstica, o custo de um aparelho de fluoroscopia
corresponde a um investimento tanto para realizar diagnósticos quanto para oferecer
tratamento de diversas afecções e patologias, e não só da estenose pulmonar.
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São necessárias pequenas quantidades de vitaminas para funcionarem como enzimas,
coenzimas ou precursores de enzimas que são essenciais para o organismo em muitos
processos metabólicos. Não são sintetizadas pelo organismo, possuem ação específica, a
quantidade diária é pequena e a ação é catalisadora nos processos celulares. São classificadas
em vitaminas lipossolúveis a A, D, E e K, e em hidrossolúveis as vitaminas C e as do complexo
B. Nos alimentos para cães as vitaminas A e E podem ser utilizadas como antioxidantes dos
ácidos graxos poliinsaturados. Juntamente com a vitamina E o selênio possui efeito sinérgico
no combate a oxidação celular, permitindo maior preservação do pâncreas. Os cães dependem
de fontes exógenas de vitaminas devido ao seu aparelho digestivo, sendo importante descrever
sobre cada vitamina: A: a deficiência gera perda de apetite, crescimento diminuído, xeroftalmia,
conjuntivite, opacidade da córnea, pele e pelo secos, hiperqueratose, distúrbios reprodutivos e
suscetibilidade à infecções principalmente respiratórias. O excesso causa distúrbios
teratológicos embrionários, perda de apetite, hipersensibilidade da pele, problemas ósseos. D:
seus níveis no organismo dependem da relação cálcio e fósforo. A deficiência nos cães jovens
causa raquitismo, dentes irregulares que demoram para eruptar e ossos arqueados. Na
hipervitaminose calcificação de tecidos moles, excessiva mineralização óssea e deformação
dos dentes, anorexia, poliúria e hematoquezia. E: é essencial como antioxidante biológico,
respiração tissular, trocas energéticas e outras funções como a fertilidade. K: os cães parecem
sintetizar a nível intestinal. B1 (tiamina): atua no metabolismo dos carboidratos. Sua deficiência
gera anorexia, convulsões e diminuição da ação reflexa. B2 (riboflavina): a deficiência causa
queda da temperatura, hipopnéia, ritmo cardíaco variável, fraqueza, perda de peso, diarreia,
opacidade da córnea e degeneração hepática, queda e despigmentação de pelos, dermatite
seca e escamosa. B3 (niacina, ácido nicotínico): a deficiência provoca pelagra dos cães ou
“língua negra” (doença sistêmica caracterizada por diarreia, dermatite e demência podendo
chegar à morte) e dermatite escamosa. B5 (ácido pantotênico): sua deficiência causa distúrbios
intestinais, apetite errático, prejuízo no crescimento, convulsões, dano hepático,
despigmentação e queda dos pelos, pele avermelhada, colapso e coma. B6 (piridoxina): a
deficiência gera anemia microcítica hipocrômica, degeneração nervosa, distúrbios cardíacos,
descamação, escaras ao redor dos olhos, focinho, patas e cauda. B12: é importante para
crescimento e regeneração sanguínea. Sua deficiência provoca crescimento deficiente e
anemia macrocítica hipocrômica. B7 (biotina): A deficiência causa pelo sem brilho com
despigmentação e queda, dermatite escamosa e seborreica, exsudação e crostas ao redor dos
olhos, edema pulmonar e cegueira. Colina (micronutriente que compõe as vitaminas do
complexo B): sua deficiência gera esteatose hepática, queda de pelos e necrose hemorrágica
no córtex renal. B9 (ácido fólico): nos cães há síntese pela microbiota intestinal. C: em casos de
hipertermia e flutuações da temperatura ambiente normal pode haver hemorragias cutâneas,
pelo sem brilho e depressão. Cada vitamina possui sua importância no bom funcionamento do
organismo, devendo estar presentes em quantidades adequadas no alimento para cães,
evitando-se deficiências e desequilíbrios acarretando doença.
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ACOLHIMENTO DO PACIENTE IDOSO
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O envelhecimento é um processo pelo qual todos os indivíduos estão sujeitos desde o
nascimento, acarretando alterações físicas, biológicas e psicológicas até a deterioração do
indivíduo. Compreende-se que com o aumento da expectativa de vida no mundo, faz-se
necessário pensar também na qualidade de vida e nesse intuito este estudo teve como objetivo
analisar o papel e importância da assistência de enfermagem no atendimento ao idoso na
atenção primária à saúde. Identificou-se que a assistência e cuidados relacionados à pessoa
idosa englobam necessidades psicoafetivas dos idosos, ou seja, carinho, atenção, zelo, que só
ocorrem na presença do outro e/ou em uma relação social. Logo, o enfermeiro que desenvolve
seu trabalho com esse público específico possui habilidades e características visando melhorar
o planejamento do seu cuidado, no desenvolvimento da percepção das necessidades,
expressões e atitudes dos idosos. Utilizou-se a revisão integrativa da literatura, a qual se
considera um método de pesquisa que busca deduzir generalizações sobre um determinado
tema de interesse com base em resultados de estudos já evidenciados a fim de reunir e
sintetizar resultados de pesquisas sobre um determinado tema. Quanto a coleta de dados,
optou-se pela seleção de estudos nacionais, incluídos os estudos que estivessem com as
seguintes características: em português, relação estreita com o tema e com o objetivo da
pesquisa, relevância para o estudo e disponibilidade na íntegra, produzidos entre os anos de
2010 e 2019. Os resultados parciais indicaram a seleção de 19 trabalhos selecionados, dentre
eles: Ministério da Saúde (2006; 2010; 2014; 2018); CAMARANO; KANSO (2009); CARVALHO;
HENNINGTON (2015) os quais demonstraram que atenção básica é relevante na vida dos
pacientes, tanto no processo de prevenção, como na manutenção da saúde e seus agravos.
Pretende-se concluir os levantamentos nas seguintes temáticas: atenção primária do idoso,
papel e importância da assistência de enfermagem no atendimento à idosos e ações de
qualidade para população idosa sob o olhar multidisciplinar.
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Introdução: A deficiência auditiva no Brasil se destaca pelo número expressivo de indivíduos
acometidos pela patologia. Em 2010, o IBGE apontou que 9,8 milhões de brasileiros possuem
deficiência auditiva, sendo 2,6 milhões surdos e 7,2 milhões com grandes dificuldades para
ouvir. A surdez é considerada um distúrbio neurológico sensorial que afeta a comunicação oral
e de aprendizagem de fala. Os dados revelam que os ambientes institucionais dos serviços de
saúde tanto público como o privado, possuem profissionais despreparados para o cuidado com
os surdos. Adicionalmente, em uma grande parcela de hospitais e unidades básicas de saúde
não há domínio ou conhecimento específico sobre a Língua de Sinais Brasileira (Libras). Nesse
contexto, constrói-se uma barreira para a comunicação dos profissionais e para os pacientes
com deficiência auditiva, fazendo com que esses pacientes se sintam “diferentes” em relação
ao atendimento prestado. Nas consultas faz-se necessário o acompanhamento do paciente
surdo para que esse consiga relatar o motivo da procura e compreenda todos as orientações
passadas nesse momento. Entende-se que o profissional não tendo a capacitação para atender
um público com essa patologia precisa-se ter paciência para chegar ao objetivo desejado e
deixar o paciente satisfeito com o atendimento. Objetivo: Identificar a capacitação e as
dificuldades que são encontradas pelos profissionais da equipe de enfermagem na assistência
aos pacientes com deficiência auditiva. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de caráter
descritivo, exploratório, com abordagem quanti - qualitativa, que irá analisar a capacitação dos
profissionais de enfermagem em relação às pessoas com deficiência auditiva; a coleta de
dados utilizará um questionário com perguntas objetivas e uma pergunta dissertativa. O cenário
de estudo será em hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto
Atendimento (UPA) e Unidades de Saúde da Família (USF) com profissionais de diversas
regiões do Brasil. Resultados esperados: Identificar quantos profissionais da área da saúde são
capacitados para lidar com a população de deficientes auditivos. Conclusão Parcial: Espera-se
que com os questionários e resultados levantado nesse projeto nos traga as questões que os
profissionais passam quanto tem que atender um paciente com deficiência auditiva e não se
encontra capacitado, incentivando as faculdades do curso de graduação de enfermagem a ter
disciplinas de libras e as unidades palestras sobre o assunto. Referências: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO
PINTO. Língua de sinais: Como a equipe de enfermagem interage para cuidar de clientes
surdos?. Disponível em: . acesso: 10 out. 2018. REVISTA BRASILEIRA DE ENFERMAGEM
ON-LINE. A busca por um curso de língua brasileira de sinais: um estudo exploratório
descritivo. Disponível em:<
http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3664/html>. acesso: 10 out. 2018.
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE EM PESSOAS
TRANS

OCTAVIANO, T. A. (AUTOR PRINCIPAL); ROCHA, J. P. (CO-
AUTOR); FERREIRA, B. S. (CO-AUTOR); PINATTI, G. T. (CO-

AUTOR); CORRÊA, E.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A transexualidade refere-se aos indivíduos cuja identidade de gênero distingue-se do que foi
imposto socialmente desde o nascimento, isto é, diferente do sexo biológico. Entretanto,
experiências de pessoas trans têm demonstrado que a transexualidade deve ser entendida
como uma manifestação de um modo de ser e sentir-se, como parte do processo de
constituição psíquica do indivíduo, possuindo influência do contexto que o mesmo está inserido,
pois em cada local conforme a cultura, crenças e valores a transexualidade será vista de
determinada forma. Sendo assim, a identidade de gênero não corresponderá, necessariamente,
ao sexo biológico, mas sim, a construção psíquica do indivíduo. O trabalho possibilita ampliar a
visão da Psicologia acerca da transexualidade, pois o assunto a despeito de identidade de
gênero tem atingido uma maior proporção de debates, que devem se expandir além do meio
científico, ainda mais no atual momento político em que o ódio ideológico e o fundamentalismo
religioso tentam se sobrepor a neutralidade científica. Inclui-se também a tentativa de colaborar
para a contribuição do combate a transfobia e estereótipos atribuídos às pessoas trans. O
objetivo consistiu em verificar o processo de construção da identidade de gênero em pessoas
trans, considerando para isto o contexto sociocultural na qual estes indivíduos estão inseridos.
Foram realizadas entrevistas individuais de caráter qualitativo, presenciais e por aplicativos de
comunicação, de acordo com a disponibilidade e demanda de cada entrevistado. A amostra
totalizou 9 participantes; sendo 4 homens trans, 2 mulheres trans e 3 não binários ou
intergêneros ou andróginos com idades entre 19 a 27 anos, e que fazem, ou não, o processo
de terapia hormonal. Os resultados demonstraram uma descoberta a respeito dessa identidade
na infância e adolescência, iniciando-se a construção a partir do momento de descoberta e
estendendo-se por toda a vida. Questões relacionadas a rede de apoio, socioeconômicas,
autopercepção são importantes, pois interferem na subjetividade e, consequentemente, no
processo de construção dessa identidade. Tendo em vista o conjunto dos resultados, assume-
se que a construção da identidade não é algo estanque e se dá para cada pessoa de uma
forma particular e específica, levando em conta as suas vivências e particularidades que
servirão de base para essa construção, que se dá ao longo da vida.
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A ENFERMAGEM NO PARTO HUMANIZADO

GODINHO, L. (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN,U.M (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: O Parto humanizado está cada dia mais em evidência fazendo assim este
evento na vida da mulher deixar de ser traumatizante devido à violência obstétrica. Temos
diversos meios para o parto ser natural como, por exemplo, o parto na água, o de cócoras, etc e
ele pode ocorrer em área hospitalar ou domiciliar. Para um parto ser considerado humanizado
tem-se que levar sempre como regra o protagonismo da mulher. Respeitar suas vontades e
segui-las a risca, fazendo assim, mesmo que seja necessário recorrer a uma cesárea, que a
mulher esteja no controle da sua situação e à vontade para escolher entre as opções que tem
em seu plano de parto. Devido a popularização e necessidade do parto humanizado percebe-se
o porquê de tantos trabalhos e pesquisas sobre o assunto, pois através da informação podemos
acabar com a violência no parto e ressaltar a necessidade do protagonismo da parturiente.
OBJETIVOS: Evidenciar experiências da área da enfermagem em partos humanizados no
Brasil e mostrar a quão necessária é a presença da enfermagem nele fazendo uma revisão da
literatura encontrada. METODOLOGIA: A pesquisa do tipo bibliográfica fundamenta-se na
revisão de artigos eletrônicos. Dentre os sites utilizados podem-se citar: Scielo, BVS Brasil e
Google Acadêmico. RESULTADOS: Foram encontrados 5 artigos que discorrem sobre a
temática proposta. Com a leitura dos artigos possibilitou saber que temos leis sendo criadas
para garantir diversos direitos às mulheres, tornando o parto, cada dia mais, algo que as façam
lembrar com amor e não algo traumático que não tiveram poder nenhum de dizer o que queriam
ou não, fazendo assim muitas vezes acarretar-lhes danos irreversíveis física e
psicologicamente. CONCLUSÃO: De um modo geral o papel do enfermeiro é a empatia. Em
como você gostaria de ser tratado nessa hora, o que fazer para sanar dúvidas e ajudar no que
for possível. A enfermagem se mantendo atualizada auxilia também neste processo para tornar
todos os partos humanizados no Brasil.
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A HIGIENE DAS MÃOS RELACIONADA A
SEGURANÇA DO PACIENTE NA UNIDADE DE

TRATAMENTO INTENSIVO.

CYPRIANO, V.H.B. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, M.D. (CO-
AUTOR); SANTOS, P.S.D. (CO-AUTOR); SILVA, A.C. (CO-AUTOR);

WESTIN,U.M (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

1. Introdução: O ambiente hospitalar é um dos principais fatores do sistema de saúde que
objetiva prestar assistência preventiva, curativa, assim como de recuperação dos indivíduos,
sua família e do grupo em que se encontra inserido. Entretanto, se evidencia um grave
problema que é a Infecção Hospitalar, causando morbidade e mortalidade adicionais, onde
estas infecções muitas vezes envolvem patógenos multirresistentes, o que dificulta o tratamento
efetivo. E visto que os pacientes internados no ambiente da UTI, áreas de alta complexidade,
são submetidos constantemente aos procedimentos invasivos e consequentemente estão em
riscos a exposição de infecções. 2. Objetivo: Ressaltar e identificar que a lavagem das mãos
contribui bastante para a prevenção das infecções na Unidade de Terapia Intensiva através de
uma revisão da literatura. 3. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de literatura realizada no
Google Acadêmico, no mês de Outubro de 2019. 4. Resultados e Discussões: Foram
encontrados em 3 artigos que para se diminuir o risco de infecções em todos os ambientes de
saúde, se faz necessário utilizar o Procedimento para Higienização das mãos com sabonete
líquido e água, quando necessário ou apresentar sujidades: 1° Retirar todos os adornos; 2°
Molhar as mãos com água; 3° Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete
líquido para cobrir toda a superfície das mãos; 4° Ensaboar as palmas das mãos friccionando-
as entre si; 5° Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando
os dedos vice-versa; 6° Entrelaçar os dedos e friccione os espaços interdigitais; 7° Esfregar o
dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com
movimentos de vai-e-vem vice-versa; 8° Esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma
da mão direita utilizando-se de movimento circular vice-versa; 9° Friccionar as polpas digitais e
unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-
versa; 10° Enxaguar bem as mãos com água; 11° Secar as mãos com papel toalha descartável
do limpo para sujo; 12° No caso de torneiras de fechamento manual, para fechar sempre utilize
o papel toalha. Na falta desses procedimentos básicos de higiene as infecções relacionadas ao
ambiente hospitalar e a assistência prestada é um grande problema de saúde pública. O tempo
de hospitalização acima do esperado por conta de uma infecção hospitalar causa sofrimento
para o paciente e sua família. O PCIH (programa de controle de infecções hospitalares)
funciona através da CCIH (comissão de controle de infecção hospitalar), que tem como
funções: implementar, elaborar, manter e avaliar os programas de controle de infecção. A
lavagem das mãos realizada de maneira correta é uma técnica de extrema importância, pois
reduz significativamente as ocorrências de infecções hospitalares. É de grande importância que
a enfermagem esteja no processo do controle das infecções hospitalares, pois seus
profissionais têm contato direto com o paciente por tempo mais prolongado. 5. Conclusão:
Pode-se concluir que a higiene das mãos é de extrema importância pois usamos as mãos
praticamente para tudo que se faz e a pele é um reservatório de diversos microrganismos. Por
meio do contato direto ou indireto, esses microrganismos podem se transferir de uma superfície
para outra. As mãos são um veículo eficiente para a transmissão de infecções e bactérias.
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A IMPORTÂNCIA DA BIOLOGIA MOLECULAR NO
DIAGNÓSTICO DA SÍNDROME DE BARTTER

MASCARIN, ELISA (AUTOR PRINCIPAL); ALEXANDRINO, ANDRÉ
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Pesquisa realizada por meio de uma revisão bibliográfica de recentes artigos publicados com o
objetivo de demonstrar como o diagnóstico genético, utilizando-se das técnicas de biologia
molecular laboratorial, tem papel fundamental no esclarecimento de síndromes renais, como a
Síndrome de Bartter. Utilizando-se de casos clínicos, análise de informações e acerca os genes
estudados e testes das condições necessárias para sua amplificação, buscou-se descrever
uma metodologia do diagnóstico genético, incluindo a extração de DNA de amostras de sangue
total colhidas em tubos de EDTA, amplificação de fragmentos gênicos através da Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR) e análise dos resultados de sequenciamento genético pelo
método de Sanger. Verificou-se que pelo diagnóstico genético é possível diferenciar os quatro
tipos de apresentação clínica da Síndrome de Bartter, em que cada um dos tipos observou-se
mutações em um determinado gene, sua diferenciação possibilitou uma melhor caracterização
da doença através da análise da produção da proteína transmembrana de células tubulares
renais que comprometem a reabsorção de íons de cálcio, sódio, cloro, potássio e magnésio no
túbulo renal causando nos pacientes baixos níveis desses íons, além de uma melhor elucidação
de seus sinais e sintomas clínicos advindos da falta de íons que comprometem o correto
desenvolvimento na fase de crescimento e correto funcionamento dos sistemas do corpo
humano. Com a maior clareza do diagnóstico das síndromes facilitou-se o prognóstico e o
tratamento dos pacientes, sendo muito deles neonatos, aumentando assim sua expectativa de
vida através de reposição dos íons perdidos. Tendo como base solucionar os diagnósticos
inconclusivos da Síndrome de Bartter o presente artigo, demostra a necessidade do diagnóstico
que utiliza como base a biologia molecular e suas técnicas empregadas, já que esse é preciso e
prematuro e garante correto tratamento da patologia estudada. Palavras-chave: Diagnóstico
genético; biologia molecular; síndrome de Bartter.
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A IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO NA
PREVENÇÃO DA INFECÇÃO PELO HPV.

AVILA.G.S (AUTOR PRINCIPAL); LOPES. V. C. (CO-AUTOR);
MORETTI.G.L (CO-AUTOR); DOMENEGHINI, A.V.P.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente estudo teve como objetivo demonstrar a importância da imunização na prevenção
de doenças associadas ao papiloma vírus humano (HPV) que produz manifestações como
lesões cutaneomucosas sendo o carcinoma invasivo do colo uterino o seu principal desfecho. A
infecção pelo HPV adquire importância para saúde pública, pois tem sido associada a
malignidades do trato anogenital e da orofaringe em ambos os sexos. Estratégias de prevenção
configuram metodologias importantes para reduzir os índices de morbimortalidade associados
ao HPV. A maior parte da população sexualmente ativa entra em contato com o HPV em
alguma fase da vida. No Brasil, incorporou-se a vacinação contra o vírus em seu programa
nacional de imunizações desde 2014, sendo um avanço relevante em políticas públicas.
Existem três tipos de vacinas aprovadas pelo FDA (Food and Drug Administration) que são a
bivalente, a quadrivalente e a nonavalente, sendo a quadrivalente mais segura e apresenta
resultados favoráveis na prevenção de lesões associadas aos sorotipos 6,11,16 e 18. Foi
adotada pelo Ministério da Saúde (MS) através do esquema vacinal estendido, onde foi
utilizada através de três doses, com administração da segunda dose após seis meses da
aplicação da primeira e a terceira dose administrada 60 meses (5 anos) após o uso da
segunda. Estudos revelaram uma eficácia da vacina com apenas duas doses, tendo a mesma
resposta imunológica presente em meninas que receberam as três doses. Além disso as
administrações de duas doses conferem vantagens de economia para o governo, com
diminuição de gastos com vacina, possibilitando maior cobertura ao público feminino e inclusão
do sexo masculino. No Brasil a quadrivalente era inicialmente utilizada em meninas de 9 a 14
anos de idade gratuitamente através do Sistema único de saúde (SUS). Em 2017, considerou-
se a importância epidemiológica da infecção pelo HPV no homem, sendo assim os meninos de
12 a 13 anos de idade passaram a receber a vacina. Até 2020, essa faixa etária será
gradativamente ampliada para meninos a partir de 9 anos de idade (9 a 10 anos), sendo
vacinados meninos de 11 a 12 anos em 2018 e de 10 a 11 anos em 2019, mantendo-se o
número de duas doses e o intervalo de seis meses entre elas. Isso constitui um avanço
nacional em termos de saúde pública, com a expectativa de redução não apenas dos casos de
cânceres cervicais, mas também da redução de outras doenças importantes, como é o caso do
câncer da orofaringe, que tem prevalências aumentadas para o sexo masculino. A infecção
prévia pelo HPV não constitui uma contraindicação para a vacinação. Como essa vacina é
inerte, não infectante, não há contraindicação para indivíduos imunodeprimidos, apesar da
imunogenicidade nesse grupo de pacientes não ser garantida. As vacinas podem ser
administradas em indivíduos com infecções agudas de leve intensidade. Um esquema
interrompido pode ser retomado a qualquer momento, desde que os intervalos mínimos entre
as doses faltantes sejam respeitados. Essa vacina pode ser administrada concomitantemente
com outras, utilizando-se locais diferentes. Essas vacinas são contraindicadas para indivíduos
que já apresentaram reação alérgica a vacina ou um de seus componentes. Grávidas devem ter
a vacinação postergada. Conclui-se que essa vacina é uma importante ferramenta para
prevenção da infecção pelo HPV e doenças associadas, mas sua administração não extingue a
necessidade de realizar exames preventivos.
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A IMPORTÂNCIA DA VIVÊNCIA PRÁTICA NO
APRENDIZADO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

COSTA, V.L. (AUTOR PRINCIPAL); OLIVEIRA, J.P (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O aprendizado prévio sobre o instrumental cirúrgico é dever do médico veterinário, entretanto
não são todos os profissionais da área que possuem esse conhecimento e habilidade. O
objetivo deste trabalho é abordar as terminologias sobre as ferramentas utilizadas em
procedimentos cirúrgicos e exemplificar um conjunto, comentar a importância do conhecimento
básico sobre o assunto, destacar as dificuldades de memorização destes itens e apresentar
uma proposta eficiente no caminho do aprendizado definitivo sobre o assunto. O termo
instrumento cirúrgico é usado para determinar um objeto em especial, o termo instrumental
cirúrgico é usado para determinar o conjunto desses objetos. Para a realização de
procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais é necessário que haja instrumental apto para essa
tarefa, pois as mãos nuas não são o suficiente para realizar tal atividade. Cada cirurgia
necessita de um instrumental correspondente para realizá-la com eficiência. O instrumental
cirúrgico básico que é utilizado com frequência por profissionais de medicina veterinária que
realizam cirurgias eletivas é a caixa básica cirúrgica, que contém: 1 cabo de bisturi, 1 pinça de
Adson, 1 Cushing dente de rato, 1 Cushing sem dente, 1 tesoura Mayo romba-romba reta, 1
tesoura Mayo romba-fina reta e curva, 1 tesoura Mayo fina-fina reta, 1 tesoura Metzembaum
reta, 1 tesoura Metzembaum curva, 1 porta agulha, 1 par de afastador de Farabeuf, 4 pinça de
Kelly (2 retas e 2 curvas), 4 pinça de Kocher (2 retas e 2 curvas), 2 pinça de Allis, 4 pinça
Halsted (2 retas e 2 curvas), 4 pinça Backaus, 2 pinça Rochester (1 reta e 1 curva), 1 pinça
Foerster; além do instrumental a caixa básica cirúrgica também é possui compressas de campo
operatório e gaze. O conhecimento do instrumental cirúrgico é de fundamental importância para
o médico veterinário em formação, sem este aprendizado concretizado haverá um déficit do
estudante/profissional tanto no papel de instrumentador, como de auxiliar e principalmente de
cirurgião. Observa-se que os estudantes de medicina veterinária apresentam dificuldades na
memorização destes objetos e suas funções. Tal desafio existe em decorrência de uma série de
aspectos, primeiramente devido ao fato de existir uma infinidade de materiais; segundo por
estes apresentarem diferenças sutis entre eles, como variações de tamanho, angulação e a
presença/quantidade de ranhuras. Outro aspecto que ser observado é a falta de valorização,
por conta do estudante, quanto à importância em se distinguir um instrumento do outro. Por fim,
a falta da prática em manipular estes itens é um fator determinante para a dificuldade de os
estudantes de medicina veterinária fixarem este conhecimento. De acordo com a problemática
reconhecida, a proposta é conciliar o conhecimento teórico adquirido com a manipulação
frequente do instrumental cirúrgico. Esta vivencia prática possibilita a associação do nome de
cada instrumento com a identificação da imagem mental correspondente e memorização da
função dele durante a cirurgia. Conclui-se que a metodologia de vivência prática de
manipulação diária do instrumental cirúrgico incentiva os estudantes de medicina veterinária a
aprenderem de forma proativa e os capacita na identificação eficiente de cada um dos objetos.
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A IMPORTÂNCIA DE BANCOS DE SANGUE DE
CÉLULAS DE CORDÃO UMBILICAL NO BRASIL

MIRANDA, I. P. A. (CO-AUTOR); SANTOS, J. O. (CO-AUTOR);
VESPA, L. L. (CO-AUTOR); SIQUEIRA, I. A. S. (CO-AUTOR);

DANIEL, D.S. (ORIENTADOR); - (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO E DO FARMACÊUTICO EM BANCOS DE SANGUE DE CORDÃO
UMBILICAL E PLACENTÁRIO Resumo Diante das diversas áreas de atuação do Biomédico e
do Farmacêutico, os bancos de sangue de cordão umbilical vem avançando em torno de
possibilidades de cura de doenças hematológicas como leucemias, e imunológicas, além de
contribuir para a pesquisa. O transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), células
eficientes para tratar mais de 80 tipos de doenças do sangue, é um procedimento curativo que
tem salvado milhares de vidas de pacientes que apresentam doenças hematológicas ou
imunológicas. Embora haja grande eficácia do transplante de medula óssea (TMO), há uma
limitação de doadores disponíveis, devido a complexidade do sistema imunológico. Ademais,
conveniente a incompatibilidade de um sistema chamado HLA (Antígenos Leucocitários
Humanos), há uma pequena chance de candidatos ao transplante terem doadores compatíveis
aparentados. Sendo assim, é necessária a busca de doadores compatíveis fora da família.
Ainda assim, essa disponibilidade é limitada, pelo tempo gasto na procura desses pacientes e a
disponibilidade destes no momento em que é solicitado. As células-tronco, também chamadas
de células estaminais (do inglês stem cell) são células indiferenciadas que possuem a
capacidade de gerar diversos outros tipos celulares, e tem como fontes principais, a medula
óssea, o sangue periférico e o sangue de cordão umbilical humano. O cordão umbilical é
coletado após o nascimento, pinçado e separado do bebê, cortando a ligação do bebê com a
placenta; a quantidade de sangue (cerca de 70 ml a 100 ml) que permanece no cordão da
placenta é coletada e processada para separação e congelamento das células-tronco, que
podem permanecer armazenadas por vários anos em bancos de sangue de cordão umbilical. O
sangue do cordão umbilical e placentário (SCUP) é rico em células estaminais (progenitores
hematopoiéticos), e tem sido usado para o tratamento de doenças hematológicas malignas e
não-malignas; é uma fonte ilimitada de células-tronco, que por muitas vezes são descartados
após o parto. O grande sucesso das células de cordão umbilical culminou com a necessidade
de armazenamentos. Sendo assim, foram criados bancos de sangue de cordão umbilical e
placentário (BSCUP) que se destinam a coletar, processar e armazenar células progenitoras
hematopoiéticas por diversas partes do mundo, aumentando o número de transplantes. O
biomédico atua na obtenção, processamento e transfusão de sangue e em todos os
procedimentos terapêuticos envolvidos. O farmacêutico coordena e assessora o setor de
aquisição de insumos e equipamentos de triagem clínica e hematológica, realizam exames
imuno hematológicos, sorológicos e biologia molecular, avalia e valida procedimentos e técnicas
para assegurar os critérios de qualidade. Muitas são as vantagens do uso dessas células, uma
vez que é uma fonte ilimitada de sangue, e a disponibilidade das mesmas, imediata, estando
prontas para uso e menor incidência de DECH (Doença do enxerto contra hospedeiro), uma vez
que estas células são mais "imaturas" imunologicamente, aumentando a chance de se achar
um doador. Com um maior avanço nas pesquisas de células-tronco feitas por biomédicos e
farmacêuticos, tratamentos já se beneficiam com o TCTH de cordão umbilical e o tratamento de
pacientes que sofrem infarto do miocárdio ou queimados poderão ter as células reconstituídas
com o uso das células-tronco. Sendo assim, é fundamental o papel
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A IMPORTÂNCIA DO EQUILÍBRIO HÍDRICO NOS
EXERCÍCIOS DE ENDURANCE AO AR LIVRE
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AUTOR); DATO, C.C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Numerosos homens e mulheres, na população geral, se exercitam regularmente com a
finalidade de obter aptidão física, controle de peso, boa saúde e equilíbrio mental. Não apenas
os atletas, mas também muitos não-atletas se exercitam com o mesmo nível relativo de
estresse de seus colegas de elite. Entretanto, os meios de comunicação ou a literatura voltada
para os desportos só raramente abordam o desempenho no exercício recreativo. Ambos os
grupos, atletas competitivos e pessoas comuns fisicamente ativas, enfrentam desafios
semelhantes de estresse repetido, sobrecarga muscular, depleção de energia, desidratação e
exaustão. As necessidades nutricionais de um grupo refletem com frequência as do outro. A
combinação de exercícios vigorosos, variação na temperatura e umidade relativa do ar pode
ocasionar aumento na sudorese – importante mecanismo regulador da temperatura corporal –
com perda de água e eletrólitos, situação que requer contínuo cuidado porque pode levar a
efeitos negativos ao desempenho e à saúde durante a prática de exercícios de endurance, tais
como: mountain bike, corridas em trilha, hikking, trekking, caiaque, entre outros, contexto no
qual, pode ocorrer desidratação, aumento da temperatura corporal com a sobrevinda de males
associados ao calor, com evolução para quadros mais graves como choque térmico, coma e até
morte. O objetivo geral deste estudo será investigar a temática da manutenção do equilíbrio
hídrico na prática de exercícios de endurance ao ar livre. Já os objetivos específicos buscarão
relatar os impactos negativos causados pela má hidratação: os males induzidos pelo calor,
entre eles câimbras, exaustão, intermação e hiponatremia; evidenciar as recomendações de
‘como’, ‘quando’ e ‘com que’ se hidratar para manutenção do desempenho e preservação da
saúde; estimular a prática de exercícios físicos de endurance ao ar livre de forma segura e
benéfica à saúde. Será realizada uma pesquisa de revisão da literatura fundada em base de
dados científicos: SciELO, MedLine/PubMed e Portal Capes; e livros, onde serão analisados os
estudos publicados nos últimos dez anos, utilizando como descritores: equilíbrio hídrico,
termoregulação e exercício de endurance. Esperamos encontrar recomendações e/ou
estratégias como base para a prevenção de efeitos negativos para o bom desempenho físico e
para a saúde durante a prática.
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A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO NA
PESQUISA CLINICA PARA A INOVAÇÃO DE

TERAPIAS

PEREIRA, J.A. (AUTOR PRINCIPAL); SCHIAVO, L.C. (CO-AUTOR);
DANIEL, D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A pesquisa clínica é qualquer experimento feito em seres humanos em prol do conhecimento
científico para ser usado em beneficio da população. Neste trabalho abordaremos as etapas
necessárias para o desenvolvimento de uma pesquisa clínica e o papel do farmacêutico na
mesma. Na pesquisa clínica o farmacêutico é responsável por acompanhar os efeitos
farmacodinâmicos, farmacocinéticos e poder verificar do ponto de vista bioquímico, como o
principio ativo estudado age no metabolismo, para então provar ou não sua segurança e
eficácia. Além disso, atua supervisionando e regulamentando o armazenamento e dispensação
de medicamentos e produtos destinados ao estudo clínico, seguindo as normas e legislações
estabelecidas, de modo a cumprir a segurança do estudo. Para isso, o farmacêutico age nessa
área, auxiliado pela Resolução nº 509 de 29 de Julho de 2009, que regula e fiscaliza a atuação
do profissional da saúde em áreas que realizem pesquisas clínicas. Sendo a pesquisa uma das
grandes áreas de atuação do farmacêutico, ela é importante para o conhecimento científico e
desenvolvimento de medicamentos que possam resultar no cuidado paliativo, cura e melhor
qualidade de vida da população. O estudo é feito em 4 fases que garantem total segurança do
fármaco pesquisado. Dessa forma, as 4 fases são essenciais para garantir que o produto
pesquisado não tenha efeito tóxico e prejudicial para os indivíduos. Para isso, primeiro é
testado a farmacocinética e farmacodinâmica em uma amostra de indivíduos saudáveis.
Posteriormente, é testado em pacientes doentes a curto prazo e longo prazo, de modo a
verificar a eficácia e interações medicamentosas, que garantem a segurança do fármaco
pesquisado. A pesquisa deverá seguir as Boas Práticas Clínicas (BPC) e ser sempre pautada
por bons princípios. Dessa forma, todos os estudos são submetidos a análises éticas. Ademais,
são regidos por leis nacionais e internacionais que permitem a condução simultânea de estudos
em vários países e também o seu reconhecimento pelas agências regulatórias.
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A INFLUÊNCIA DE ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS
PARA PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO DE

COLECISTECTOMIA

SALA, S. (AUTOR PRINCIPAL); RESTIER, M.C. (CO-AUTOR);
RUBIATTI, A.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A colecistectomia é a cirurgia para a retirada da vesícula biliar de pessoas que apresentam
pedras na mesma. A principal função da vesícula biliar é armazenar e concentrar a bile,
emulsão produzida pelo fígado, a uma taxa de 500 a 1500 ml/dia. No período de jejum, a
vesícula fica completamente cheia e, após a refeição, a vesícula é estimulada, principalmente,
pelo hormônio colescistocinina que é liberado por células do intestino delgado. Em torno de
25% das pessoas com problemas na vesícula biliar, apresentam alterações anatômicas das
vias biliares. A terceira causa mais comum de internação de emergência em serviços
hospitalares, é a colecistite, definida como uma inflamação da parede da vesícula biliar,
desencadeada pela obstrução do ducto cístico ou do infundíbulo vesicular, causada pela
presença de cálculos biliares. O tratamento da litíase biliar ocorre, essencialmente, por cirurgia
e para a retirada da vesícula, efetua-se a ligação do ducto cístico, tendo a bile direcionada
diretamente para o duodeno. Esta intervenção ocasionará a uma liberação irregular de bile,
podendo gerar desconfortos gástricos e aumento severo de episódios de diarreia. Sendo assim,
é essencial orientações nutricionais no período pós-cirúrgico. O presente estudo terá como
objetivo avaliar a influência de orientações nutricionais para os pacientes submetidos à cirurgia
de colecistectomia, em busca de melhorar o desconforto intestinal e a prevenção de
complicações após a cirurgia. Serão avaliados 30 pacientes de ambos os sexos com cirurgia
eletiva com idade entre 20 a 60 anos, internados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos (SP). A metodologia utilizada será aplicar um questionário sobre hábitos alimentares
e anamnese geral no pré-cirúrgico. Após a cirurgia serão entregues orientações nutricionais aos
pacientes seguirem por 20 dias até o dia do retorno e analisar a influência das orientações
oferecidas na melhora do desconforto intestinal, por meio da aplicação de outro questionário
alimentar. Espera-se com a pesquisa que as orientações nutricionais tenham efeitos positivos
na qualidade de vida de pacientes pós-operados.
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A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS FISIOLÓGICOS E
TÁTICOS NA ETAPA DA NATAÇÃO NO

DESEMPENHO FINAL DO TRIATHLON OLÍMPICO
PARA ATLETAS DE ELITE

DUARTE, L. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, T.B.L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O triathlon é uma modalidade constituída por outras três: natação, ciclismo e corrida, realizados
de forma ininterrupta; há várias distâncias na modalidade, porém, o triathlon olímpico é
constituído por 1500 m em águas abertas de natação, 40 km de ciclismo (no qual é permitido o
vácuo para atletas de elite) e 10 Km de corrida. Muitos estudos avaliam os efeitos do ciclismo
sob a corrida e pouco se há sobre a influencia da natação nas modalidades subsequentes e,
consequentemente, no desempenho final, muito provavelmente pelo fato da proporção da
natação sobre o tempo total da prova ser pequeno. Este estudo teve como objetivo realizar uma
revisão de literatura sobre a influencia da natação, em seus aspectos fisiológicos e táticos no
desempenho final de um triathlon olímpico para atletas de elite, buscando o que se há na
literatura sobre o tema e sendo possível realizar uma sugestão de intervenção no treinamento
da natação de atletas da modalidade. Para tal, foram encontrados 26 artigos utilizando-se
buscadores como Pubmed, Scielo e Google acadêmico. Analisando apenas fisiologicamente,
alguns estudos apontam que nadar acima do limiar anaeróbico traz consequências negativas,
pela acidose metabólica, para as modalidades subsequentes e, consequentemente, para o
desempenho final de um triathlon e que, portanto, nadar abaixo do limiar anaeróbio pode ser
uma estratégia para um melhor resultado no esporte. Por outro lado, taticamente, é necessário
estar no primeiro grupo de nadadores para integrar o pelotão líder, estudos apontam que os
atletas que estão no grupo principal de natação são os que nadam os 400m a 500m na frente,
evitando o congestionamento na bóia. Além disso, a influência do “drafting” deve ser
considerada, já que significa uma considerável redução no gasto energético, com atraso na
instalação da fadiga, o mesmo ocorre com a utilização do wetsuit. Após análise dos estudos foi
possível concluir que a natação é uma modalidade essencial no desempenho final de um
triathlon olímpico, já que o atleta que não está no primeiro grupo de nadadores raramente terá
chances de disputar as primeiras colocações. Para isso, estratégias para que se economize
energia devem ser aplicadas no treinamento, além de desenvolver velocidade o suficiente para
que o atleta esteja no primeiro pelotão principalmente no primeiro terço da competição e que
reforcem as habilidades da utilização do drafting e wetsuit.
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A RELAÇÃO ENTRE JORNADA DE TRABALHO E A
QUALIDADE DE VIDA NA ENFERMAGEM: UMA

REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.

COSTA , G C F (AUTOR PRINCIPAL); RODRIGUES,A C S (CO-
AUTOR); CAMACHO.G.A. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Saúde dos trabalhadores é uma temática amplamente debatida, tornando-se pauta de políticas
públicas e consolidadas em composições de programas e projetos de saúde no entorno do
contexto saúde do trabalhador. Nas atividades das equipes de enfermagem existem fatores
impactantes de riscos para o adoecimento do trabalhador, que envolve riscos de natureza
física, química, biológica e psicossocial, o que faz com que o trabalho em enfermagem esteja
inserido no grupo de profissões desgastantes Como os hospitais tem funcionamento contínuo
ao longo das 24 horas as equipes de enfermagem tem suas atividades seguindo plantão em
escalas designadas geralmente 12 horas noturnas/diurnas, 12/36, levando a ter mais de 1
emprego .A situação da jornada de trabalho configura um agravante para o adoecimento
desses profissionais, submetidos a longos jornadas de trabalho e têm uma probabilidade maior
de cometer erros durante a execução de suas tarefas, de estarem expostos a níveis de
estresses maiores do que o grupo, cuja carga horário de trabalho é menor. As equipes de
enfermagem constituem um grupo importante no contexto destas discussões tendo em vista os
plantões longos frequentemente de 12 horas, adotados em hospitais tanto no Brasil, como em
outros países. No Brasil a prática do multiemprego é comum entre os profissionais de
enfermagem, levando a exacerbação da jornada de trabalho, como resultado disso, o tempo
que deveria ser dedicado ao repouso e a família torna-se escasso ou simplesmente não existe.
A enfermagem está exposta a diversos fatores que podem causar desvios de saúde: O
companheirismo e as relações de afeto entre colegas de trabalho ajudam a diminuir o impacto
causada pelas altas demandas psicológicas inerentes ao contexto ocupacional, amortecendo o
estresse ocupacional. O trabalho em equipe constitui um dos principais motivadores no
ambiente de trabalho, estando frequentemente associado com elevados índices de satisfação
na atividade laboral, e caracterizando-se como fator de proteção para profissionais de saúde.
Busca-se, então, estudos sobre a jornada de trabalho do profissional da área de enfermagem e
a qualidade de vida do mesmo quando exposto ao estresse ocupacional. Trata-se de uma
revisão integrativa da literatura, por ser um método importante para a incorporação de práticas
baseadas em evidências na saúde. Espera-se com este estudo trazer à tona o quão relevante é
preocupar-se com a qualidade de vida do profissional de enfermagem.
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A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DO
FARMACÊUTICO EM DESCARTES ADEQUADOS

DE RESÍDUOS.

SERAFIM, BIANCA R. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, ANNELYSE
F. M. (CO-AUTOR); SILVA, BIANCA S. (CO-AUTOR); CELIDONIO,
PIETRA M. C. (CO-AUTOR); DANIEL, D.S. (ORIENTADOR); - (CO-

ORIENTADOR) 
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Quando tratamos esse tema, falamos sobre responsabilidade socioambiental nas empresas e
se faz necessário lembrar que o mesmo ganhou espaço na gestão empresarial, sendo um dos
mais debatidos e propagados, constituindo uma variável importante na estratégia competitiva
das empresas e na avaliação do seu desempenho. As grandes companhias de sucesso estão
sendo cada vez mais pressionadas a olhar intensamente o impacto das suas operações dentro
e fora de suas instituições e, verificar os impactos de suas políticas e ações em seus
empregados, clientes, comunidades, na sociedade como um todo, e no ambiente. A
responsabilidade socioambiental ainda é recente e vem ganhando força nas últimas décadas do
século passado. Essa visão vem se desenvolvendo como fórmula para expressar a
necessidade de manter o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental.
Segundo várias pesquisas e estudos, responsabilidade socioambiental em uma empresa é ter a
ética como compromisso e o respeito como atitudes nas relações com funcionários,
colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas, concorrentes,
comunidade, governo e meio ambiente. A destinação final dos resíduos de procedência
farmacêutica, não dependem apenas das grandes industrias, pois a contaminação do meio
ambiente por resíduos farmacêuticos são proveniente dos chamados grandes geradores de
resíduos que são as indústrias químicas farmacêuticas e os pequenos geradores que são as
instituições de ensino e pesquisa e os micro geradores que são as residências e fazendas
pecuárias, pois os riscos decorrentes da produção de resíduos crescem juntamente com o
progresso tecnológico e com o aumento populacional e a demanda por produtos
industrializados, gerando um aumento da poluição do ambiente como um fator negativo. Os
medicamentos são formados por substâncias químicas que podem contaminar o solo e a água
quando descartados de forma errônea, expondo a qualidade de vida da população e de todos
os seres vivos do meio ambiente , levando até mesmo a falta de matéria prima para a produção
de medicamentos e materiais que são utilizados na área da saúde. No Brasil, o correto descarte
dos resíduos sólidos de origem farmacêutica é normatizado tanto pelo Ministério da Saúde
quanto pelo Ministério do Meio Ambiente, que devem fornecer instrumentos para que os atores
envolvidos em atividades que geram resíduos dessa natureza possam dar-lhes a disposição
final adequada. Porém, existem dificuldades na execução deste processo do descarte correto
de resíduos que poderão ser superadas com a ajuda de todos os envolvidos. O objetivo deste
artigo é mostrar que se espera muito do farmacêutico e reserva-lhe um papel histórico. Por ser
um sanitarista por excelência, com especial conhecimento sobre os medicamentos e sobre a
terapêutica medicamentosa, pesando sobre esses profissionais a responsabilidade de ajudar a
reverter as estimativas sombrias relacionadas à saúde, no País e atuar como conscientizador
para o correto descarte de resíduos sólidos, pastosos e líquidos, visando o rendimento de todos
os envolvidos, entretanto , somente com a elaboração de uma legislação eficiente que haverá
alternativas concretas para este problema do descarte correto de medicamentos e dos
resíduos. Palavras-chaves: resíduos, medicamentos, descarte, meio ambiente, farmacêutico.
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A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO
DISCURSO DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA

MESA BRASIL DO SESC SÃO CARLOS/ SP

MARTINS, Y. G. (AUTOR PRINCIPAL); BARROS,M.S.C
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Direito Humano à uma Alimentação Adequada (DHAA) está previsto na Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948) e na Constituição Federal do Brasil (1988). Iniciativas para
garantir este direito a todos os cidadãos, por meio de políticas públicas de Segurança Alimentar
e Nutricional (SAN), são complementadas por ações do terceiro setor. Uma dessas ações é o
Programa Mesa Brasil do Sesc – Serviço Social do Comércio. O programa recolhe doações de
alimentos em varejistas e distribui tais produtos, inadequados à comercialização, mas
adequados no aspecto nutricional e higiênico-sanitário, para entidades sociais que atendem
grupos populacionais vulneráveis. Este trabalho teve como objetivo conhecer as percepções
dos atores sociais envolvidos no Programa Mesa Brasil, em São Carlos - SP, quanto aos
componentes de SAN e à contribuição do programa para a garantia do DHAA. Foram
realizadas entrevistas com os responsáveis pelas doações, pelo recebimento dos alimentos
doados e com os funcionários do Sesc. A partir da análise dos dados produzidos, verificou-se a
percepção dos responsáveis pelas doações reconhecendo a boa qualidade dos alimentos para
o consumo e o motivo principal de serem doados - a perda do valor de prateleira. O grupo
reconhece que, sem o Mesa Brasil, os alimentos seriam desperdiçados. Enquanto isso, os
responsáveis pela oferta, em instituições filantrópicas, de refeições elaboradas com alimentos
doados, perceberam a maior quantidade e variedade de alimentos que estão sendo ofertados
nas instituições e que, com as ações educativas do programa, a qualidade do serviço de
alimentação prestado melhorou. No entendimento sobre Segurança Alimentar e Nutricional do
grupo estudado, percebeu-se a noção de quatro dos cinco grandes eixos determinantes do
conceito de SAN: noção de saúde, higiene dos alimentos, meio ambiente e solidariedade.
Sobre a origem do alimento, o grupo demonstrou não ter tanto conhecimento nem a percepção
no consumo político que vem associado ao eixo. PALAVRAS-CHAVE: Segurança Alimentar e
Nutricional, desperdício de alimentos; Mesa Brasil
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A TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS COMO
AUXÍLIO NA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA

ENTRE ENFERMEIRO-PACIENTE
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AUTOR); SILVA, A.O. (CO-AUTOR); ANACLETO, C. J. (CO-
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A Terapia Assistida por Animais, é uma prática realizada por um grupo de
pessoas que, acompanhadas por um zootecnistas e por animais, visitam instituições de saúde
com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social dos
pacientes. Não se trata de uma prática para substituir terapias e tratamentos convencionais,
mas um complemento para melhorar a qualidade de vida. Ela é indicada para qualquer cliente,
visto que exames rigorosos são feitos com os animais antes das visitas e algumas precauções
feita pelo controle periódico da saúde dos animais, afim de garantir que estejam saudáveis e
que possam ter contato com os doentes. No Brasil, apesar dos poucos estudos realizados
sobre o tema, a utilização de animais na terapia e o interesse da prática por profissionais de
saúde têm aumentado. Diante disso, é notório que se obteve uma melhora considerável na
relação dos enfermeiros e dos pacientes, tornando uma comunicação espontânea e natural
entre os mesmos. No entanto, a falta de regulamentação da prática limita a sua aplicação em
alguns ambientes, como clínicas e hospitais. Sobre este assunto, o Projeto de Lei N° 4.455 de
2012, dispõe sobre o uso da TAA nos hospitais públicos, conveniados e cadastrados no
Sistema Único de Saúde – SUS. OBJETIVO: Comprovar a importância da terapia assistida por
animais no processo de comunicação entre o enfermeiro e o paciente, através de uma revisão
da literatura. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da literatura nas bases de dados BVS,
SCIELO, LILACS e Google Acadêmico. As palavras-chaves utilizadas foram: Animais,
Cuidados, Terapia, Comunicação. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A presença dos animais
diminuiu a percepção da dor e da ansiedade nos pacientes e atestou que eles gastavam 16% a
menos em medicações. Além disso, os pacientes que recebiam visitas dos animais saiam do
hospital dois dias antes comparado aos pacientes que não tinham contato algum com a terapia.
Foi comprovado também que o contato com animais aumentou as células de defesa e deixou o
organismo mais tolerante a bactérias e ácaros. O estimulo do animal fez com que aumentasse
o nível de endorfina nos clientes e ajudou a diminuir a depressão. Assim, melhorou as relações
entre as pessoas e a comunicação entre o profissional e o paciente. Aliás, chamar o animal se
tornou um exercício fonoaudiólogo ótimo para os pacientes que tinham dificuldade de falar e
passou a estimular os pacientes a produzir expressões vocais. Os animais ajudaram também
nos exercícios de coordenação de movimentos, no controle do estresse, na diminuição da
pressão arterial e na redução de riscos cardíacos. A visita dos animais causou efeitos
relaxantes nos pacientes, o que permitiu um melhor contato com estes. CONCLUSÃO: A
terapia assistida por animais é vista como uma forma de humanização no âmbito da saúde. Os
maiores benefícios da TAA são estimulação a exercícios, estabilização da pressão arterial,
esquecimento do estado da dor, estimulo cognitivo relacionado a memória, alivio da rotina e
redução da ansiedade. A TAA contribui também para um melhor relacionamento, facilitando a
comunicação entre o profissional da saúde e o paciente, pois, em contato com o animal, este se
demonstra mais desinibido, sociável e estimulado.
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A UTILIZAÇÃO DO STAR EXCURSION BALANCE
TEST (SEBT) NA AVALIAÇÃO DO VALGO

DINÂMICO DE JOELHO PÓS-OPERATÓRIO DE
RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO

ANTERIOR

MENEGHELLI, M. Z. (AUTOR PRINCIPAL); ALMEIDA, P. S. (CO-
AUTOR); GUARATINI, M. I. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A maioria das lesões esportivas acomete a articulação do joelho, dentre elas, as rupturas do
ligamento cruzado anterior (LCA), cujo mecanismo de lesão pode ser a adução e rotação
medial do quadril, assim como a abdução e rotação lateral do joelho. O valgo dinâmico está
relacionado a força, coordenação, habilidade e alinhamento anatômico. Com isso, a utilização
do Star Excursion Balance Test (SEBT), é uma ferramenta para avaliar o valgo dinâmico de
joelho, já que, é utilizado para identificar déficits funcionais exigindo controle postural e
propriocepção, força muscular e amplitude de movimento. O objetivo deste estudo, é avaliar o
valgo dinâmico através do SEBT no pós-operatório de reconstrução do LCA. Um paciente de 32
anos de idade, sexo masculino, que realizou reconstrução do LCA no membro esquerdo há 5
meses foi avaliado. Foram feitas marcações ósseas direcionadas para a medida do ângulo
quadricipital (ÂQ) com adesivos na espinha ilíaca ântero-superior, no ponto médio da face
anterior da patela e na tuberosidade da tíbia bilateralmente, o paciente foi orientado a
posicionar-se e iniciar o teste, mensurando o ângulo com goniômetro. Ao avaliar na execução
do SEBT o ÂQ nas oito direções propostas pelo teste, foi observado maior ÂQ nas direções:
ântero-lateral e lateral. O membro operado (MO) e o membro não-operado (MNO) na direção
ântero-lateral, obtiveram um ÂQ de 26°; em contrapartida, na direção lateral, o MO atingiu 26° e
o MNO atingiu 20° de ÂQ. O ÂQ acima de 15° pode ser considerado genu valgo, sendo assim,
é observado valgo dinâmico de joelho no paciente avaliado, tanto no MO, quanto no MN,
sugerindo que não pode ser descartada alterações como os desequilíbrios musculares, torção
da tíbia, anteversão femoral ou patela alta. A identificação do valgo dinâmico de joelho é
fundamental para prevenção e reabilitação de lesões, sendo assim, as ferramentas escolhidas
pelos profissionais possuem um papel primordial para uma boa avaliação. Diante disso, têm-se
o SEBT como instrumento válido na avaliação do ÂQ, já que, é possível mensurar as oito
direções, visando um resultado de avaliação e tratamento minucioso. Palavras-chave: ângulo
quadricipital; fisioterapia; ligamento cruzado anterior; valgo dinâmico; Star Excursion Balance
Test

CIÊNCIAS DA SAÚDE 62





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

ADAPTAÇÕES EM MANUSEIO DO CONCEITO
BOBATH

VIANA, D. R. (AUTOR PRINCIPAL); CASELLA,E. (CO-AUTOR);
DOLTRARIO,S.M.B. (ORIENTADOR) 
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O conceito Neuroevolutivo Bobath na prática da fisioterapia neuropediátrica pode ser realizado
em diversas lesões no sistema nervoso central que levam às limitações funcionais, musculares
e articulares. Para proporcionar uma maior independência e a restauração dos movimentos
normais, o conceito Bobath manifesta resultados baseado na inibição dos reflexos primitivos
padrões patológicos de movimento, com a finalidade de aumentar as habilidades da criança de
forma mais coordenada em suas ações diárias. A displasia de quadril, subluxação e luxação
são uma das principais causas de limitação de movimento, a fisioterapia tem como objetivo
possibilitar a melhora da mobilidade e diminuição da dor. Observa-se na prática clínica a
dificuldade em aplicar os manuseios conforme são apresentados, devido a diferença da
gravidade motora e as deformidades ortopédicas. Conforme as limitações apresentadas é
necessário adaptar a técnica. Este estudo considerou uma criança com Paralisia Cerebral (PC)
que apresentava luxação de quadris, com restrições de flexão e abdução e suas limitações no
tratamento pelas dificuldades e/ou impossibilidades para realizar manuseios do conceito
Bobath. Dentre os manuseios mais indicados pela sua abrangência para vários seguimentos
corporais, o mais relevante para o quadro foi descrito em seis etapas que o compõe e na
sequência as adaptações necessárias foram observadas. O presente estudo teve como objetivo
relatar as adaptações realizadas em um manuseio do conceito neuroevolutivo Bobath em
função de restrições de movimentos em criança com PC com displasia de quadril. Trata-se de
um estudo descritivo sobre a adaptação realizada para atendimento de criança com PC. Os
resultados foram descritos com as etapas convencionais e as adaptadas especificadas em
tabelas. Com as adaptações foi possível trabalhar as deficiências primárias apresentadas para
a execução do movimento que limitavam suas atividades de vida diária e que tinham caráter de
evolução progressiva.
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AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM CÃES E GATOS A avaliação da pressão arterial tem
enorme importância clínica, pois a partir dos dados, tem se uma avaliação das funções
fisiológicas do sistema cardiovascular, renal, neural e endócrino. Se a pressão arterial for
elevada, o paciente é considerado hipertenso e isto acarretará em danos em órgãos alvos,
como coração, rins, cérebro e olhos. Os valores de referência em cão e gato da pressão arterial
sistólica é 150 mmHg e a diastólica 95 mmHg. A pressão arterial é influenciada pelas variáveis:
sexo, raça, idade, temperamento, atividade física, dieta, “síndrome do jaleco branco” e
medicamentos. Animais que fazem uso de medicamentos como corticoides, eritropoietina,
fenilpropanolamina e anti-inflamatórios não esteroidais, podem ter uma elevação na pressão
arterial. A hipertensão arterial em pequenos animais geralmente é secundária a enfermidades
renais ou endócrinas. Quando diagnosticada a causa base da hipertensão arterial deve ser
investigada e tratada. O uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina. Bloqueadores
de canais de cálcio e antagonistas de receptores da angiotensina são os fármacos mais
utilizados para o controle da hipertensão arterial em cães e gatos. O objetivo do estudo é
avaliar a pressão arterial sistólica, utilizando o método Doppler vascular, para mapear o padrão
de pressão arterial dos animais atendidos na rotina do Hospital Veterinário Unicep – São
Carlos. Após acondicionamento do paciente em ambulatório e com consentimento dos
proprietários, é escolhido o manguito a 40% do diâmetro do local a ser colocado no cão e 30%
no gato. O manguito é colocado no membro anterior direito e a aferição da PA com auxílio do
Doppler vascular é realizada cinco vezes (com exclusão do menor e maior valores e a média
dos valores restantes será considerada como valor da pressão arterial sistólica). ambulatório
(falar como selecionou o manguito). Foi desenvolvida média do desvio padrão para analisarmos
os resultados prévios do presente estudo. Foram avaliados quarenta e sete cães e dezoito
gatos, os quais são dezesseis cães machos, trinta e um cães fêmeas, dez gatos machos e oito
gatos fêmeas. A média das idades dos pacientes foram cão macho 10 anos e 8 meses, cão
fêmea 7 anos e 9 meses, gato macho 4 anos e 8 dias e gato fêmea 1 ano e 4 meses. A pressão
arterial sistólica dos cães machos tem a média de 160mmHg, em cães fêmeas 155mmHg, em
gatos machos 131mmHg e em gatos fêmeas 126mmHg. O estudo ainda está em andamento,
mas podemos observar que aparentemente os cães machos com a média de idade de 10 anos
e 8 meses apresenta maior pressão arterial no valor 160mmHg, sendo considerados animais
com predisposição a hipertensão.
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A incidência da obesidade vem aumentando de forma assustadora em toda a população
mundial, principalmente na brasileira. As causas da obesidade são multifatoriais, relacionadas a
alterações no estilo de vida. Inadequação de hábitos alimentares, como o aumento no consumo
de fast foods e alimentos industrializado, inatividade física e problemas psicológicos e
genéticos. Para melhorar a qualidade de vida da população, é preciso um equilíbrio entre a
alimentação e a prática de exercícios físicos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a
alimentação, IMC e qualidade de vida de indivíduos no município de São Carlos/SP. A
metodologia da pesquisa baseou-se em um questionário com dados sociodemográficos e
alimentar, além de uma avaliação antropométrica através do índice de massa corporal (IMC) em
17 indivíduos adultos, de ambos os sexos. A participação na pesquisa foi voluntária. Para
aferição de peso e altura, para o cálculo de IMC, utilizou-se balança digital e a altura foi aferida
com estadiômetro vertical e a classificação do IMC foi de acordo com o que preconiza a
Organização Mundial da Saúde (OMS). Os resultados da pesquisa revelou que, dos 17
indivíduos avaliados, 41% são do sexo masculino e 52% são do sexo feminino; 35% casados e
64% solteiros. Em relação ao IMC, observou-se que, 58% dos indivíduos estão acima do peso
recomendado pela OMS. Ao analisar a alimentação, observou-se que, 41% dos indivíduos não
possui o hábito de consumir frutas e 29% não possui o hábito de cozinhar os próprios
alimentos. Observou-se que, 52% dos indivíduos não dormem as horas recomendadas de
sono, o que é muito importante, pois durante o sono, o corpo produz Leptina que é um
hormônio responsável pela saciedade. Então quando não se tem as horas certas de sono, o
hormônio não é totalmente produzido e isso causa mais fome durante o dia. No análise da
pesquisa 70% se alimentam sozinhos e acabam se distraindo enquanto se alimentam e não
tem o cuidado de como comem, nem a quantidade que ingerem durante as refeições. As
pessoas estão esquecendo como é importante ter uma alimentação saudável. O cuidado com a
alimentação está sendo deixada de lado, o que pode acabar prejudicando a qualidade de vida
da pessoa e com isso, afetar a saúde ocasionando problemas como diabetes, hipertensão,
colesterol elevado, insuficiência cardíaca e outras doenças crônicas. Portanto, sugere a maior
atuação dos profissionais da área de saúde para minimizar os efeitos da má alimentação.
Palavras Chaves: Alimentação, obesidade, qualidade de vida
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O aumento nas incidências e na mortalidade por câncer são aspectos que associados ao
crescimento demográfico, envelhecimento populacional e desenvolvimento socioeconômico e
tecnológico, caracterizam o câncer como um relevante problema de saúde pública no Brasil e
no mundo, sendo um desafio para o sistema público de saúde. Há uma alta incidência de
câncer de mama em mulheres podendo este também acometer homens. O câncer de mama
masculino é uma doença rara, representando cerca de 1% entre os tumores malignos que
comprometem os homens, cuja incidência aumenta com a idade e a cada ano. Na maioria dos
casos o diagnóstico é realizado tardiamente, com média de idade de 60 anos e em estádios
mais avançados, o que compromete o prognóstico e resulta em maior morbimortalidade. O
câncer de mama é uma doença complexa que resulta da interação de múltiplos fatores de risco
com um genoma individual. O histórico familiar pode afetar a predisposição do homem ao
câncer de mama em até 15% dos casos. O prognóstico é ruim nos homens devido a fatores
como a menor quantidade de tecido mamário, maior proximidade do tumor à pele e ao plano
muscular, localização central do tumor, que juntos propiciariam uma invasão de estruturas
adjacentes, além de favorecer precocemente a disseminação vascular e linfática. Este tumor é
mais frequente na região retroareolar, sendo o tipo histopatológico mais incidente o carcinoma
ductal infiltrante. Estudos sugerem que os fatores genéticos possuam influência no
desenvolvimento do câncer de mama masculino e a sua grande maioria foi relatada como
proveniente de mutações em genes supressores de tumor como o BRCA1 e 2, sendo o BRCA 2
o mais comum em homens e característico de tumores mais agressivos. Além dele, uma nova
visão sobre o potencial do gene supressor de tumor TMSB4Y foi relatado ao se estudar o
cromossomo Y e sua influência na etiologia desse tipo de câncer. A síndrome de Klinefelter foi
considerada um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de mama
masculino, quando influenciada por hormônios. Devido sua raridade, este assunto é pouco
explorado, o que demanda a necessidade de implementação de políticas públicas associadas a
saúde do homem que abordem o câncer de mama masculino, a partir de uma perspectiva
popular, no âmbito da atenção primária, em políticas de promoção de saúde, que enfatizem a
necessidade da realização do autoexame e exames de rotina para rastreio e diagnóstico
precoce. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi identificar os fatores de riscos e
genéticos associados ao câncer de mama masculino com base em estudos realizados nos
últimos dez anos.
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O ameloblastoma é o tumor odontogênico de maior significado clínico. Sua frequência é
relativamente igual à de todos os outros tumores odontogênicos, excluindo os odontomas. Os
ameloblastomas são tumores que se originam do epitélio odontogênico. São tumores de
crescimento lento, localmente invasivos, que tem um curso benigno em muitos casos,
clinicorradiográficas que merecem considerações em separado por causa do tratamento e
prognóstico diferentes, podem ser do tipo sólido convencional ou multicístico (86% dos casos),
unicístico (13% dos casos) ou periférico extra-ósseo (1% dos casos). O ameloblastoma
unicístico são mais frequentes em jovens, 90% na região posterior da mandíbula, apresenta-se
com uma lesão unicística, costuma ser assintomática, em muitos pacientes a lesão aparece
caracteristicamente como uma área radiotransparente que circunda a coroa de um terceiro
molar inferior incluso. Uma média de 10 a 20% de recorrência tem sido relatada após a
enucleação e curetagem dos ameloblastomas unicísticos. (Neville, 1995) Os ameloblastomas
acometem tanto a mandíbula quanto a maxila, tendo maior prevalência na primeira,
principalmente nas áreas de corpo e ramo mandibular (Neville, 2009). Não há predileção quanto
ao gênero e raça, apresentando maior incidência em adultos jovens, com média de idade de 35
anos. O desenvolvimento em crianças é raro (Bissinelli, 2010). Radiograficamente, a variante
multicística caracteriza-se por apresentar aspecto radiolúcido multilocular com padrão de bolhas
de sabão ou favos de mel, bordas irregulares, podendo (ou não) estar associada a um dente
incluso.(Neville, 2009; Kim et al, 2013, Zhang et al, 2010). O tratamento, dependendo do tipo
histológico e localização da lesão, pode variar desde enucleação, curetagem, marsupialização,
crioterapia, ou uma combinação as técnicas de ressecção (marginal ou segmentar) (França et
al, 2012; Neville, 2009).
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O açaí, originado da palmeira, Euterpe oleracea, tem sua polpa extraído do fruto após serem
realizados processos como amolecimento com água quente, maceração e filtragem. A
produção ocorre, em maior parte, na região norte do Brasil e falhas de medidas sanitárias
durante o processo favorecem a contaminação do produto final podendo comprometer a saúde
do consumidor final, aumentando a incidência de DTA (Doenças Transmitidas por Alimentos),
por isso, torna-se essencial os cuidado em toda a cadeia produtiva do alimento, desde a
plantação até o processamento em larga escala. A pesquisa proposta tem como objetivo
enriquecer a área de estudos sobre contaminação microbiológica em polpa de açaí ao analisar
a possível presença de bolores e leveduras nas amostras coletadas em diferentes pontos da
cidade de São Carlos- SP. Foram analisadas 17 amostras de diferentes estabelecimentos da
cidade de São Carlos, interior de São Paulo, durante os meses de outubro de 2018 a março de
2019 para quantificar possível contaminação de fungos filamentosos e leveduras. A pesquisa foi
desenvolvida no Laboratório de Microbiologia, localizado no campus I do Centro Universitário
Central Paulista- UNICEP. O método utilizado foi o de Contagem- Padrão em Placas (CPP) com
a realização da técnica de plaqueamento por superfície.Os resultados foram expressos pela
Unidade Formadora de Colônia por grama de material (UFC.g -1) e comparados com a
Instrução Normativa n. 01 de 01/07/2000 (BRASIL, 2000) de 2x103 UFC/g para bolores e
leveduras em polpas de frutas que sofreram tratamento térmico. Das dezessete amostras, três
apresentaram contagem de bolores e leveduras maior do que o preconizado pela legislação,
com os valores de 8,0x 103, 3,4x103 e 3,8x103 UFC/g. Dessa forma, as adoções de sistemas
de controle de qualidade são necessárias para adequar todas as etapas da cadeia produtiva e
garantir que o produto final chegue microbiologicamente seguro ao consumidor.
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O esporte adaptado surgiu como uma alternativa para que pessoas com deficiência pudessem
praticar algum tipo de atividade física. A principal diferença do esporte adaptado em relação ao
esporte tradicional está na alteração das regras e, em alguns casos, no material também. Essas
mudanças são para a inclusão de atletas com deficiência no esporte. Nosso estudo teve um
direcionamento quanto aos efeitos pessoais da inclusão de pessoas com deficiência no esporte,
em especifico o HCR (Handebol em cadeira de rodas). Dentre nossos objetivos estão à
compreensão quanto às dificuldades encontradas pelas pessoas com deficiência em relação ao
esporte adaptado. Nossa pesquisa em formato de entrevista foi realizada com uma equipe de
handebol em cadeira de rodas da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Os participantes
são pessoas com deficiência física, de uma equipe de atletas amadores e/ou profissionais da
modalidade de HCR. Foi utilizado como critério de inclusão pessoas que praticam o handebol
em cadeira de rodas, onde todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido por meio de uma entrevista semiestruturada construída pelos autores num método
de análise de conteúdo constituído em um conjunto de técnicas utilizadas na análise de dados
qualitativos. Uma das principais dificuldades encontradas foi à aceitação perante a sociedade,
no esporte e também para si mesmo. Através da pesquisa vimos que a parte emocional e social
dos praticantes da atividade é principal consequência positiva. Os atletas relataram que antes
de iniciarem a prática esportiva se sentiam pouco úteis, autoestima baixa e isolamento social.
Achavam que o esporte adaptado era somente em nível de grandes competições, por exemplo,
as Paralimpíadas. A vida dos atletas teve significativa melhora após o handebol de cadeira de
rodas, os participantes relatam que a interação com outros atletas é importante para troca de
experiências melhorando o convívio social. O HCR foi porta de entrada para outros esportes
adaptados como atletismo, por exemplo. Analisando o cenário com uma visão mais ampla, uma
consequência positiva do aumento da prática esportiva adaptada, está no legado deixado pelas
competições. A visão social na qualidade e possibilidades da pessoa com deficiência.
Estruturalmente temos alterações arquitetônicas para melhoraria na mobilidade urbana de
pessoas com deficiência. Falta divulgação e investimento, o esporte adaptado carece de
informação para a população em geral. Atualmente a visão para com o deficiente ainda tem
foco nas dificuldades, sendo que as qualidades e superações são pontos que deveriam ser
exaltados.
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A insuficiência renal crônica caracterizada pela perda progressiva da capacidade de filtração
glomerular tem crescido significativamente nos últimos anos. Condição está que torna o rim
incapaz de filtrar os produtos do metabolismo e exercer suas funções regulatórias fazendo- se
necessário o tratamento por hemodiálise. A água tratada por técnicas de deionização e osmose
reversa é utilizada para preparar o dialisato, substância que auxilia no processo de filtração do
sangue e realiza a desinfecção dos capilares reutilizáveis. Este trabalho tem como objetivo
analisar a pureza da água utilizada no tratamento, verificando quanto a presença de
microrganismos patogênicos ou substâncias tóxicas que possam trazer complicações aos
pacientes. Segundo a vigilância sanitária devem ser realizadas análises microbiológicas
qualitativa e quantitativa determinando- se em unidades formadoras de colônia (UFC) a
presença, de microrganismos contaminantes, e análises físico-químicas da água,
determinando- se turbidez, pH e cloro residual dentro dos padrões pré-estabelecidos, além da
desinfecção dos reservatórios e tubulações da rede de distribuição de água. Dentre as
amostras analisadas foi possível observar a ausência de bactérias patogênicas, e os aspectos
físico-químicos como o pH dentro da neutralidade (pH entre 6,30 a 6,83), a turbidez abaixo de
0,52, indicando que não existe presença de partículas e substâncias sólidas nas amostras.
Todas as amostras de água após o tratamento por osmose reversa não apresentaram cloro
residual. Sendo assim observou- se que o tratamento da água realizado na clínica mostrou- se
eficiente quando comparado aos padrões exigidos para utilização, e desta forma oferecendo um
tratamento seguro aos pacientes na terapia de hemodiálise, evitando reações decorrentes da
inadequada manutenção dos sistemas de água. Palavras chaves: água tratada; osmose
reversa, terapia de hemodiálise; insuficiência renal crônica.
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Anestesia em Animais Cardiopatas O conhecimento dos efeitos cardiovasculares dos diversos
anestésicos utilizados rotineiramente em cães é de extrema importância, uma vez que a
incidência de procedimentos que necessitam de anestesia em animais portadores de
cardiopatias é crescente atualmente.O anestesiologista deverá realizar procedimentos pré-
operatórios para levar em consideração todos os riscos possíveis durante a anestesia, tais
como avaliação da raça para identificar predisposições a cardiopatias. Dentre as cardiopatias
mais frequentemente diagnosticadas em cães estão a Insuficiência da Válvula Mitral e
Cardiomiopatia Dilatada, sendo respectivamente mais comum em raças de pequeno e grande
porte. Estas alterações cardíacas provocam importantes distúrbios hemodinâmicos que podem
ser intensificados com o uso inadequado de alguns fármacos. Devido a isto, a escolha
adequada de anestésicos para a medicação pré-anestésica, indução, e manutenção da
anestesia se torna imprescindível, assim como conhecer a gravidade da doença e o grau de
comprometimento tanto da função cardíaca como de outros órgãos que podem ser afetados
pela doença base como pulmões, rins e fígado.Muitos anestésicos devem ser evitados em
protocolos anestésicos para animais cardiopatas, dentre eles: a acepromazina, os agonistas
alfa-2-adrenérgicos e o halotano. Deve-se optar por fármacos que tenham efeitos mínimos
sobre o sistema cardiovascular a fim de proporcionar maior segurança ao procedimento
anestésico e diminuir os riscos como os opioides e os benzodiazepínicos. Desta forma, a
neuroleptoanalgesia é uma ótima escolha quando se trata de animais cardiopatas e o etomidato
é considerado o agente indutor ideal para este tipo de paciente. A monitoração durante a
anestesia deve ser rigorosa, como a monitoração invasiva da pressão arterial em pacientes
instáveis,parâmetros eletrocardiográficos, oximetria de pulso, capnografia, temperatura retal,
pressão venosa central, e em casos de cirurgias mais demoradas, a avaliação de gases
anestésicos no ar inspirado, débito urinário, temperatura orofaríngea
eecocardiografiatransesofágica. Durante o procedimento também deve se proporcionar terapia
de suporte adequada, como oxigênio e fluidoterapia. É necessário ter o conhecimento sobre a
atuação de cada fármaco sobre o organismo com um todo, já que na rotina de um
anestesiologista, nem sempre os anestésicos ideais estarão disponíveis, cabendo a ele decidir
o melhor protocolo anestésico possível para se manter uma anestesia adequada, suprindo a
necessidade dolorosa durante a cirurgia, proporcionando relaxamento muscular, condições
ideais para a ação da equipe cirúrgica, efeitos mínimos no transoperatório, e evitar resíduos ou
consequências no pós operatório. Referências: VASCONCELOS, L. D. F.; CLARK, R. M. de O.
Anestesia em cães com degeneração da valva mitral – revisão de literatura. Disponível em .
Acesso em: 20 abr. 2019. MENEGHETI, T. M.; OLIVA, V. de N. L. Anestesia em cães
cardiopatas. Disponível . Acesso em: 20 abr. 2019.
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O trabalho influencia muito na vida de nós seres humanos, assim influenciando a nossa saúde.
Com isso a enfermagem é considerada umas das profissões mais estressantes. Altos níveis de
estresse são encontrados no âmbito hospitalar devido a morte e sofrimento constante que ali se
encontra, exigindo do profissional da saúde uma alta complexidade de suas responsabilidades
e deveres segundo MONTIBELER et. al. (2018) No intuito de proporcionar a qualidade de vida
dos profissionais da saúde, decorreu a intenção de analisar as práticas integrativas como
apoiadoras do autocuidado destes, a promoção da saúde e prevenção de doenças. Dentre as
práticas optou-se pela aromaterapia, pratica integrativa e complementar da saúde reconhecida
pelo Ministério da Saúde pela Portaria 971, de 3 de maio de 2006, onde há respaldo de sua
pratica com profissionais capacitados na área. Estas praticas integrativas inseridas no serviço
de saúde estão crescendo cada vez mais, regido pelo Ministério da Saúde. As práticas
integrativas são um complexo conjunto de praticas de tratamento, prevenção e diagnostico. A
Aromaterapia é popularmente utilizada no mundo todo, é uma área que ainda há de crescer na
enfermagem. Promovendo assim a saúde do corpo, mente e sentimentos. Utilizada através dos
óleos essenciais produzidos pelas plantas aromáticas, assim sendo absorvidas pelo corpo
agindo com ação sistêmica e local. Apresenta a eficácia no relaxamento do corpo, diminuindo
as atividades do sistema nervoso simpático e assim estimulando o sistema nervoso
parassimpático em agir através das substancias voláteis apresentadas pelos óleos essenciais,
conforme MONTIBELER et. al. (2018) Segundo CORAZA (2002), os óleos essenciais (OE) são
óleos voláteis com componentes odoríferos comumente encontrados em algumas plantas. Por
serem voláteis são extremamente sensíveis a situações do ambiente como: luz, calor e frio. Os
OE são substâncias singulares com complexidade de volatilidade e várias fragrâncias de
origem de folhas, talos, caule, casca, raízes, flores haste entre outros elementos, feitos através
da maioria das plantas como mirtáceas, labiadas, rutáceas, compostas, lauráceas, umbelíferas,
etc. Formados por diversas substancias químicas sendo elas: fenóis, hidrocarbonetos, aldeídos,
ésteres e álcoois. Os OE apresentam a pura essência natural de sua planta de origem sendo
altamente concentrados, ou seja, em pequenas quantidades pode gerar grandes resultados. Os
resultados parciais da pesquisa revelam os efeitos benéficos dessa terapia, entretanto ainda
incipientes no meio acadêmico. Propõe-se o aprimoramento dessa terapia no cuidado integral
dos profissionais da enfermagem e na consolidação da aromacologia.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO
PROCEDIMENTO DE TERAPIA FOTODINÂMICA
APLICADA EM CARCINOMA BASOCELULAR.

SILVA, A.C. (AUTOR PRINCIPAL); GARBUIO, D.C. (ORIENTADOR);
FUJITA, A.K.L. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - (USP)

No Brasil, o câncer é um grande problema de saúde pública, a segunda causa de mortalidade
geral. Dentre os diversos tipos de neoplasias destacamos neste trabalho o câncer de pele;
destes, os tipos mais frequentes são: os carcinomas espinocelular e o basocelular sendo o
primeiro caracterizado por um crescimento rápido, maior invasão local e potencial metastático.
Por sua vez, o carcinoma basocelular (CBC) que é um câncer não melanoma, é o tipo com
maior incidência tanto no Brasil quanto no mundo, caracteriza-se por um lento crescimento e
infiltração local. Representam um problema econômico e social, devido ao alto custo dos
tratamentos convencionais e a grande demora para a sua resolução. Especificamente, para o
tratamento de carcinomas de pele, a Terapia Fotodinâmica (TDF) vem sendo estudada há mais
de 20 anos e vem se desenvolvendo para minimizar efeitos adversos causados pelas técnicas
padrões como a quimioterapia e radioterapia e as cirurgias que podem deixar cicatrizes nos
pacientes. Neste contexto, o enfermeiro, como parte de uma equipe inter e multidisciplinar, tem
atribuições que contribuem significativamente no tratamento do paciente. Assim, o objetivo
desse estudo foi descrever o papel da assistência de enfermagem na terapia fotodinâmica para
carcinoma basocelular. Foi realizada uma revisão integrativa nas bases BIREME, Scielo,
PUBMED e Google Acadêmico, utilizando os descritores: assistência de enfermagem, terapia
fotodinâmica, câncer de pele, câncer de pele não melanoma. Os critérios de inclusão foram:
artigos completos disponíveis nas bases de dados selecionadas; artigos disponíveis dos últimos
5 anos. Os critérios de exclusão foram artigos que não abordaram a temática relevante ao
alcance do objetivo da revisão e os artigos repetidos. Foram encontrados um total de 93 artigos,
entretanto nenhum deles estava diretamente de acordo com a proposta do presente estudo. A
importância da assistência a enfermagem nos tratamentos de câncer está bem consolidada na
literatura, pois dá apoio educacional a família e ao paciente o que contribui na prevenção, na
conscientização do tratamento e também no pós tratamento além de dar suporte nas possíveis
intercorrências. Apesar do câncer de pele não melanoma não apresentar risco de vida na
maioria dos casos, a literatura reporta que há uma proporção significativa de pacientes com
necessidades de atendimento de suporte não atendidas e com níveis de sofrimento
aumentados. O que reforça a importância da presença da assistência a enfermagem nos
tratamentos, principalmente os novos, como é o caso da TFD, pois oferece suporte em saúde
integral aos pacientes.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA
INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO PRISIONAL
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As condições físicas oferecidas para o profissional de enfermagem realizar o atendimento no
âmbito prisional são relativamente precárias devido a falta de infraestrutura?/ambiente.
Discussão essa fundamentada nas teorias de enfermagem desde 1860 por Florence
Nightingale, que enfatizava a importância do ambiente no processo do cuidado; o enfermeiro
deve manipular o ambiente do paciente a fim de facilitar os “processos reparadores do corpo”
(TEORIA AMBIENTAL). Segundo Barbosa et al. (2014) sabe-se que para a realização das
ações de saúde, es-pecialmente de enfermagem, é fundamental a existência de estrutura física
e de processos adequados a realidade. Assim como a superlotação das celas são agravantes
para a disseminação de doenças, o fator ambiental é de extrema importância se tratando dos
cuidados com a saúde. No Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), o
Ministério da Saúde (2009, p.9) diz que a grave situação em que se encontram as pessoas
privadas de liberdade, refletida, dentre outros fatores, nas práticas de violência, na
precariedade de espaço físico e na carência do atendimento à saúde, é uma realidade que não
se pode negar. Objetivo: Descrever os aspectos do atendimento prestado pela equipe de
enfermagem para indivíduos em situação prisional localizados no município de Itirapina, estado
de São Paulo, assim como a situação estrutural em que esse atendimento é realizado e os
materiais oferecidos. Métodos: Estudo qualitativo com caráter descritivo, realizado em duas
unidades penitenciárias com questionários/entrevistas aplicados aos respectivos diretores e
enfermeiros. Resultados Esperados: O cenário em questão para a realização da pesquisa
carece de atendimento de qualidade em vários aspectos, porém a estrutura e os serviços
disponibilizados não são adequados para a realização dos procedimentos, mesmo que embora
o Programa Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário - PNSSP (2009) e mais recentemente
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional - PNAISP (2014) obtenha o repasse de recursos do Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN), o cenário em si continua com a mesma má qualidade durante os anos de
implementação desses sistemas. Intenciona-se assim gerenciar as ações do enfermeiro e os
recursos disponíveis ao cuidado integral com vistas a manutenção da saúde, cura e
reabilitação, pressupostos do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Introdução: A segurança do paciente tornou-se relevante nos serviços de saúde a partir do
relatório "To Err is Human" do Instituto of medicine (IOM), passando a ser uns dos seis atributos
de qualidade para o cuidado em saúde. A partir de então procurou-se implantar as estratégias
de vigilância visando a proteção da saúde individual e coletiva por meio de gerenciamento de
risco. Os erros de medicação repercutem negativamente no cuidado, gerando custos
desnecessários aos serviços de saúde. Objetivos: Realizar uma revisão da literatura sobre o
tema Segurança do Paciente e Cuidados de enfermagem. Metodologia: Trata-se de uma
revisão da literatura sobre o tema. foram utilizados as palavras chaves: segurança do paciente
e administração de medicamentos. Resultados: No Brasil, altas taxas de erros foram
registradas (64,3%) se comparadas a outros países, concentrando-se nos itens de preparo e
administração de medicamentos. Pesquisa realizada em um hospital de grande porte da região
sul do país, apontou o registro de 16.753 erros de medicação no período de 2007-2013, sendo
que 18,9% destes ocorreram na UTI adulto. A via de administração mais observada nas
prescrições foi a parenteral, seguidas da oral ou por sonda nasoentérica (SNE) e inalatória.
Form classificados com assistência segura os itens via certa (85,7%) e forma cerca de (100%) e
como assistência sofrível os itens paciente certo (33,3%), medicamento certo (66,67%), dose
certa (50%), registro certo (33,33%), orientação certa (0%) e hora certa (50%). Conclusão:
apenas de algumas ações apresentarem taxa de adesão desejada e os profissionais
executarem em conformidade as estratégias lançadas pelo protocolo de segurança do paciente,
as fragilidades encontradas nas ações envolvendo a administração de medicamentos
compromete toda a prática executada. contudo, novas pesquisas devem ser realizadas para
maior compreensão dos fatores relacionados as vulnerabilidades encontradas, isso permitirá
ampla análise sobre a temática em instituições de ensino, assistência e na comunidade
cientifica.
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INTRODUÇÃO: A enfermagem, assim como as demais profissões relacionadas à saúde, se
subdividem em várias áreas, mas, neste estudo, os objetivos foram analisar a concepção sobre
o cuidado humanizado do enfermeiro frente ao paciente em fase terminal: Conhecer o
significado de cuidar atribuído ao enfermeiro que atua na assistência ao paciente em fase
terminal. Apreender a concepção do enfermeiro 2 sobre seu papel de cuidador na perspectiva
da humanização. OBJETIVO: Analisar a produção bibliográfica do papel do enfermeiro no
atendimento em unidades de emergência, divulgando e apresentando os materiais de suporte
metodológicos para o desenvolvimento humanizado. METODOLOGIA: Conhecer novas
iniciativas de humanização nas unidades de emergência para beneficiar os usuários e os
profissionais da saúde RESULTADOS: Humanizar em saúde é resgatar o respeito à vida
humana, levando-se em conta as circunstâncias em que se encontram seus valores e
limitações sociais, éticas, educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano.
Este estudo terá como objetivo analisar a produção bibliográfica do papel do enfermeiro no
atendimento em unidades de emergência, divulgando e apresentando os materiais de suporte
metodológicos para o desenvolvimento humanizado. A coleta de dados para a realização deste
projeto de pesquisa foi de natureza exploratória de revisão integrativa destacando em todo o
conteúdo o atendimento humanizado em unidades de emergência, onde o enfoque principal
esteve voltado na atuação do enfermeiro enquanto norteador do cuidar humanizado. Conclui -
se que os direitos à saúde e a criação do SUS, são conquistas do povo brasileiro e o cuidado
humanizado pode ser definido apenas como cuidado, haja vista que as ações de enfermagem e
da equipe serão fruto de um elo empático entre cuidador e ser cuidado, oferecidas a um ser
humano. CONCLUSÃO: A humanização no ambiente de atendimentos de urgência e
emergência precisa ser trabalhada com vistas a intervenções voltadas ao bem-estar do
paciente e/ou família, dos profissionais, da comunidade em geral e da instituição, mediante tais,
conclui-se como estratégias a conscientização do ponto de vista ético e moral de todos os
profissionais envolvidos no processo de promoção da saúde, inclusive o paciente, através da
avaliação da assistência recebida na emergência, isso inclui a capacitação coletiva de todos os
profissionais, e seus gestores, baseado em estudos contínuos, a partir da sua formação
profissional até a atuação na emergência. REFERENCIA: ALVES, L. M. M. et al. Pesquisa
básica na enfermagem. Revista Latino-americana de enfermagem, v.12, n.1, p.122-7, 2004.
ARRUDA, M. Humanizar o Infra-humano - A Formação do Ser Humano Integral: Homo
evolutivo, práxis e economia solidária. Petrópolis, ed. Vozes; 2003
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A atresia anal é uma anormalidade de origem congênita que afeta a espécie bovina e também
descrita em outras espécies como suínos, eqüinos, cães e no homem. Na literatura veterinária,
essa anomalia é descrita em quatro graus de agenesia do reto e ânus. Na atresia de grau I
apresenta estenose de ânus e o reto normal. Atresia de grau II o reto é distal e termina em um
fundo cego, sem desenvolvimento do ânus e o ânus tem persistência de uma fina membrana de
pele. No tipo III, o ânus está fechado e o reto proximal apresenta fundo cego. O tipo IV é
caracterizado pelo fundo cego do reto proximal e o ânus desenvolvido normalmente. O animal
acometido com essa anormalidade apresenta abdômen distendido, aumento de volume na
região perineal e tenesmo. Foi atendido no Hospital Veterinário Universitário do Unicep, no
setor de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais, um bovino, macho, mestiço, com cinco meses
de idade, pesando 130 Kg. A queixa principal do proprietário foi que o animal apresentava um
pequeno orifício na região do esfíncter anal e apresentava dificuldade para defecar. Foi
realizado o exame físico completo e não foi observado nenhuma alteração nos parametros
vitais, mas foi diagnosticado atresia anal parcial e o animal foi encaminhado para a cirurgia,
optando-se pelo uso de sedação com xilazina 10% com a dose de 0,05mg/kg aplicado por via
intramuscular, anestesia local infiltrativa na região de períneo com lidocaína associada à
anestesia epidural. Após a tricotomia e os cuidados assépticos e antisépticos, o animal foi
colocado em decúbito lateral e o rabo foi deslocado dorsalmente para melhorar a visualização.
Nesse local realizou-se incisão elíptica e divulsão dos tecidos até encontrar o fundo cego da
região retal. Esse foi tracionado até a pele e, fixado com 4 pontos cardiais (12, 3, 6, 9 horas),
em seguida completou-se a sutura com vários pontos simples separados utilizando fio de nailon
1 para fixar o reto a pele. No pós operatório foi realizado a higiene da ferida cirúrgica com
solução fisiológica, aplicação do flumexin meglumine na dose anti-toxêmica até três dias após a
cirurgia e, antibioticoterapia durante 10 dias. A recuperação pós-operatória foi boa, com a
retirada dos pontos 10 dias após a cirurgia, sem qualquer alteração inflamatória, decorrente da
adequada limpeza e curativo, que foi realizado através de lavagem da área cirúrgica com
solução fisiológica e, aplicação de nitrofurazona associada a um repelente em pó, para evitar a
deposição de ovos de moscas. Com isso, podemos concluir que o procedimento cirúrgico
quando acompanhado de um pós-operatório adequado resultam em um bom prognóstico ao
paciente, quanto à vida e função. Assim podemos concluir que a atresia anal deve ser
identificada e revertida no momento certo, logo após o nascimento do animal, evitando assim
futuras complicações como incapacidade de defecação e risco de óbito desse animal, podendo
salvar a vida do paciente.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 77





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO E FARMECUTICO NA
IMUNOTERAPIA

DANIEL, D.S. (ORIENTADOR); - (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Por muito, o câncer foi considerado uma doença irreversível. Entretanto, estudos atuais (cuja
inspiração data em pesquisas realizadas em 1891 com William Coley) reverteram o quadro da
doença de modo eficaz e ágil. Profissionais da saúde, como médicos, biomédicos,
farmacêuticos, biólogos e químicos, estão cada vez mais sendo capacitados para uma atuação
direta e efetiva no tratamento do câncer, pela imunoterapia. Denominada de Imunoterapia
(Imuno=isento, therapia=tratamento), esse método consiste em um tratamento biológico que
tem o objetivo de potencializar o sistema imunológico de maneira a que este possa combater
infecções e outras doenças como o câncer. O uso de células do próprio corpo para encarar o
câncer vem se mostrando eficaz nos últimos anos, em 2018 pesquisadores que desenvolveram
avanços significativos da terapia receberam o Nobel da medicina. O procedimento é realizado
por profissionais capacitados e regularizados por órgãos oficiais de saúde. Pesquisas
elaboradas internacionalmente em países como China, EUA, e Japão envolvem a participação
de profissionais de diversas áreas como medicina, biomedicina, química, biologia, farmácia e
derivados. Diferente de outras terapias utilizadas em ramos da medicina a imunoterapia pode
ser realizada por completo por biomédicos e outros profissionais sem que haja restrições, para
isso, o profissional deverá possuir autorização regulamentada por órgãos oficiais da saúde, com
o objetivo de se realizar o procedimento por inteiro.Um dos métodos da imunoterapia em
tratamento a células cancerígenas é o CAR T-cell, que utiliza os princípios gerais da terapia.
Em outubro de 2019, pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo), aplicaram o método
em um paciente de 62 anos em estado terminal por conta de um linfoma não Hodgkins
avançado, e obtiveram redução significativa, revertendo o quadro do paciente de estado
terminal para virtualmente livre do câncer. A qualificação e preparação de profissionais para
realização do procedimento pode ser adquirida durante a graduação, em casos de universidade
e faculdades com grades curriculares que possuam foco em oncologia, citologia avançada
aplicada em células cancerígenas ou em pós-graduação e especialização.
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ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO NA ÁREA DA
GENÉTICA

TORINI,L.R. (AUTOR PRINCIPAL); ZANQUIM, S. (CO-AUTOR);
MININEL, B. (CO-AUTOR); QUATROCHI, M. (CO-AUTOR);

ANUNCIATO, L.O. (CO-AUTOR); RIGHETTI, B. (CO-AUTOR);
DANIEL, D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Dentro das diversas áreas da biomedicina, a genética vem desempenhando um papel de
grande importância para o país e à população, já que está voltada para a pesquisa das
doenças humanas. O profissional biomédico atua em pesquisas científicas, diagnóstico e
detecção de genes, que auxiliam no tratamento e aconselhamento genético de pacientes com
doenças hereditárias. Diante disso, o objetivo desse estudo foi esclarecer a atuação do
biomédico na área da genética. Foi utilizado as seguintes fontes SCIELO (Scientific Electronic
Library Online), CRBM (Conselho Regional de Biomedicina), Biomedicina Brasil e outros sites
especializados no tema. Na busca utilizamos os seguintes descritores: biomédico, genética,
área de atuação, laboratório, mapeamento genético, projeto genoma e biomédico geneticista.
Ao final da pesquisa, concluiu-se que a biomedicina genética ainda é uma área que precisa ser
explorada, já que apresenta poucos profissionais relativamente à população brasileira, mesmo
assim, os profissionais dessa área lutam para que ela seja reconhecida pela sociedade, diante
disso, vale ressaltar que o projeto genoma humano está ganhando grande visibilidade na
comunidade científica. O profissional biomédico também contribui com o seu ramo de atividade
amplamente diversificado, para identificar o papel dos genes na definição das características de
um ser, além de participar de pesquisas em todas as áreas da genética e realizar exames. A
biomedicina é o suporte que a genética necessita para trabalhar sempre com mais segurança
no campo das pesquisas, diagnósticos, aconselhamento e tratamento de determinadas
doenças hereditárias, pois ela consegue identificar alterações nas bases nitrogenadas do DNA
e corrigir genes com erros inatos, auxiliando no tratamento do paciente ou na profilaxia de
doenças, como também modificar genomas e algumas características de um individuo na
direção planejada. Sendo assim, fica evidente que o biomédico geneticista ajuda a sociedade
na prevenção, detecção e tratamento das doenças genéticas ou hereditárias
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ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE AO
PACIENTE RENAL CRÔNICO

SANTOS, J.C. (AUTOR PRINCIPAL); ALCANTARA, R.G.L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa discute sobre a Doença Renal Crônica (DRC), é uma doença
assintomática, onde a retenção de toxinas urêmicas e a perda das funções renais, afeta várias
partes do corpo, incluindo o cérebro. Sem o controle da doença de base, acelera-se a perda da
função renal. As pessoas só conhecem o diagnostico quando a doença já está avançada, até
então desconhecem sua existência, sendo necessário o tratamento substitutivo imediato para
suprir as necessidades renais. Portanto, justifica-se, segundo estudo realizado que com o
diagnóstico precoce o indivíduo pode adotar hábitos de vida saudáveis, acompanhamento com
o médico nefrologista, interrupção do álcool e tabagismo. Tendo assim mais qualidade de vida e
a redução de futuras complicações na integridade emocional e física, a perda de autonomia e a
dependência da família. O objetivo principal foi abordar os tipos de tratamentos existentes para
doença renal crônica e a atuação do enfermeiro frente aos tratamentos substitutivos à falência
renal. A pesquisa é do tipo bibliográfica, efetuada através de artigos científicos publicados em
periódicos nacionais, teses, dissertações, livros, nas bases de dados da SCIELO, MEDILINE,
LILACS, BVS. Destaca-se na literatura utilizada que o acolhimento ao paciente com a escuta
qualificada, atenção e interesse pela sua demanda e orientações, ameniza a ansiedade do
paciente e família, portanto a criação do vínculo reflete na confiança, tornando o profissional de
enfermagem referência, permitindo o cuidado integral, com qualidade e humanização. Dentre
os autores que se destacam nessa revisão, podem-se citar: Stéfany Marques de Azevedo; Aline
Siqueira de Azevedo, entre outros. Entende-se que as intervenções precoces, simples e
encorajadoras são eficazes no controle da DRC, e ainda que tem-se vários benefícios sociais,
possibilitando a economia e o redirecionamento de recursos públicos para outras áreas de
saúde. Para tanto, torna-se importante o estabelecimento de boas práticas. O enfermeiro como
membro da equipe tem o papel essencial na vida do paciente, promovendo mudanças no seu
contexto social, familiar, no estilo de vida e hospitalizações. É imprescindível o conhecimento
científico, além das ferramentas práticas de assistência humanizada ao paciente. A garantia de
um tratamento de qualidade depende principalmente do alto cuidado do próprio paciente, onde
ele mesmo tenha a capacidade de desempenhar este papel. Com o autocuidado o paciente
melhor se adapta ao tratamento, estabelecendo auto confiança, sustentação, segurança e
qualidade em benefício próprio.
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ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO
NO ÂMBITO HOSPITALAR

GAMBIN, G. (AUTOR PRINCIPAL); ALMEIDA, J. (CO-AUTOR);
SARTORI, G. (CO-AUTOR); FRONTEIRA, L.D (CO-AUTOR);
BATISTA, M.L. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, B.M. (CO-AUTOR);

DANIEL, D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa realizada trata-se de um estudo sobre a farmácia hospitalar, na qual, de
acordo com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), Farmácia Hospitalar e outros serviços de
saúde definem-se como “unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico,
ligada hierarquicamente à direção do hospital ou serviço de saúde e integrada funcionalmente
com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente”, portanto, um hospital
deve garantir o uso seguro e racional dos medicamentos prescritos, contribuindo assim para o
processo de cuidado à saúde. Diante disso, o profissional farmacêutico que atua em hospitais
tem como papel fundamental promover suporte à equipe de saúde, analisando o quadro do
paciente e seu tratamento com atenção durante o período de internação, trabalhando com
ética, pois é essencial para a sociedade, tendo em vista que fornece toda a informação voltada
para o uso de medicamentos. O trabalho tem como objetivo principal descrever a atuação do
profissional farmacêutico no âmbito hospitalar, visando a sua importância para a área de
atuação e as diferentes funções que o indivíduo pode exercer, tais como: gerenciamento,
seleção de medicamentos, armazenamento, distribuição, farmacotécnica, entre outros. De
acordo com o levantamento bibliográfico desenvolvido, é possível mostrar que o farmacêutico
hospitalar é responsável pela orientação da medicação dos pacientes internados e
ambulatoriais, também atua na gestão dos estoques e logística farmacêutica. Para o
embasamento teórico utilizou-se informações baseadas em diferentes fontes, dentre elas,
destacam-se: revistas, artigos científicos, cartilhas do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e o
site do Conselho Regional de Farmácia (CRF) do estado de São Paulo – SP. Por fim, a
pesquisa constatou que a profissão do farmacêutico hospitalar está cada vez mais aperfeiçoada
em diversos aspectos, com o objetivo de proporcionar melhor atendimento e relação com o
paciente, buscando sempre inovações para a área.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO
DAS ÚLCERAS DE PRESSÃO NO PACIENTE COM
SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA:

ESTUDO DE CASO

PAULINO,N.L. (AUTOR PRINCIPAL); CASELLA,E. (CO-AUTOR);
SANTOS, K.O. (CO-AUTOR); GARBULHA,L. (CO-AUTOR);

SERRAFIM, K.R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Atuação fisioterapêutica no tratamento das úlceras de pressão no paciente com síndrome da
imunodeficiência adquirida: estudo de caso Naiara Paulino, Érica Casella Ribas dos Santos,
Kelly Oliveira Santos, Lucas Garbulha, Kelly Regina Serafim Introdução:As complicações
neuromusculares resultantes da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana(HIV) podem
ocasionar anormalidades do sistema musculoesquelético como a fraqueza muscular
principalmente do tronco e membros inferiores, levando a uma diminuição da mobilidade. Uma
das complicações secundárias provenientes da Neuroaids é o aparecimento das úlceras de
pressão (UP), que são consideradas portas de entrada para infecções e aumentam os riscos de
agravos a saúde para o paciente. Objetivo: O objetivo do presente estudo foiacompanhar a
evolução de uma UP na região sacral utilizando a estimulação elétrica de alta voltagem (EEAV)
e o laser de baixa potência; assim como investigar os efeitos de um programa de exercícios na
mobilidade de um indivíduo acamado com síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA),
através da análise de prontuário. Métodos: O prontuário selecionado foi de uma paciente, sexo
feminino, 54 anos, com diagnóstico médico de SIDA e acamada; quadro clínico caracterizado
por umadiminuição da força muscular e da amplitude de movimento (ADM) dos membros
inferiores (MMII) e presença de uma úlcera de pressão na região sacral. A paciente foi
submetida às sessões de fisioterapia, duas vezes por semana, na clínica escola de fisioterapia
da UNICEP.Para a mensuração da área de pressão foi utilizado um paquímetro e os registros
fotográficos padronizados; a ADM foi avaliada através dagoniometria dos MMII.As avaliações
foram realizadasna pré-intervenção (Agosto/2018) e pós-intervenção (Junho/2019).O protocolo
de tratamento consistiu na aplicação de EEAV (fase =15ms; F=100 Hz; tensão de 100 a 150 V;
fases gêmeas) por 20 minutos, duas vezes por semana. Posteriormente, foi realizado o
tratamento com laser utilizando o aparelho da marca TwinFLEXevolution, microcontrolado, que
gera uma radiação de comprimento de onda de 660 nm, potência de 40 mW, com intensidade
de 10 J/cm2, durante 15 minutos.Para a manutenção da mobilidade geral e preservação da
função motoraforam realizados alongamentos passivos globais, mobilizações dos membros
inferiores e exercícios ativos-assistidos, além dos exercícios ativos nosmembros superiores.
Resultados: Os resultados mostraram uma diminuição do tamanho da úlcera sacral na pós-
avaliação de 6,3cm de largurax 2,9cm de comprimentopara 2,0cm x 3,0 cm. Com relação a
função motora houve um aumento de 15o de flexão de quadril do lado esquerdo (E); aumento
de 10oda dorsiflexãodos tornozelos e de 5oda flexão plantardireita.Conclusão: A aplicação da
EEAV e do laser acarretou em uma diminuição do tamanho da úlcera de pressão sacral após 10
meses do tratamento fisioterapêutico, além disso, a cinesioterapia motoraaumentou a
mobilidade geral de uma paciente acamada com SIDA e consequentemente houve um aumento
da sua funcionalidade. Palavras-chaves: síndrome da imunodeficiência adquirida,
eletroestimulação de alta voltagem e cinesioterapia. Palavra chave: Neuroaids,exercícios,
úlcera de pressão, estimulação de alta frequência e laser.
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E DE HÁBITOS
ALIMENTARES DOS ESTUDANTES DA UNICEP –
PROGRAMA INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR II.

PAULO, B. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, L.B. (CO-AUTOR);
AMORIM,J.S. (CO-AUTOR); SCHNEIDER, V. C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A obesidade é considerada um dos maiores problemas de saúde da atualidade e é associada
as diversas doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes. As causas da obesidade não
são totalmente elucidadas, sendo de ordem multifatorial, estando ligadas às mudanças no estilo
de vida e aos hábitos alimentares, além da genética e problemas psicológicos. A quantidade e a
qualidade da alimentação, também pode estar associada a obesidade. O monitoramento da
prevalência de obesidade na população é uma grande necessidade para se entender os riscos
e os fatores associados para ajudar as políticas públicas na prevenção da obesidade
promovendo hábitos saudáveis na sociedade. O objetivo do estudo foi avaliar a antropometria e
hábitos alimentares de estudantes no município de São Carlos. Participaram deste estudo, 22
estudantes com idade entre 19 e 38 anos de idade, de ambos os sexos. Foi avaliado peso (kg)
e altura (mts), para efetuar o índice de massa corporal (IMC) e algumas variáveis,
sociodemográficas, hábitos alimentares e qualidade de vida. Observou-se que, 73% dos
estudantes eram solteiros, 23% casados e 4% divorciados; 14% relataram possuir filhos. Entre
os universitários avaliados, 73% trabalhavam; 73% residiam em São Carlos; 59% moram com
os pais, 23% com o conjugue, 9% moram sozinhos. Sobre os hábitos alimentares, observou-se
que, 32% fazem 3 refeições por dia, 27% fazem 4 refeições por dia, 23% fazem 5 refeições por
dia e somente 14% fazem 6 refeições/dia. Dentre as refeições 95% consomem o café da
manhã, 23% o lanche da manhã, 100% o almoço, 55% consomem o lanche da tarde, 100% o
jantar e 45% a ceia; 59% possui o hábito de ingerir frutas; 59% costumam fazer suas refeições
sozinhos; 55% cozinham e preparam a própria refeição; 68% se alimentam em casa; 41% desta
população é fumante; 68% ingerem bebidas alcoólicas. Sobre as horas de sono do grupo
avaliado: 68% dormem menos que 8 horas por dia; 64% dos universitários são praticantes de
atividades; 57% exercitam-se mais de 3 vezes por semana. Em relação ao IMC, observou-se
que, 46% dos universitários estão com o peso adequado, 27% em sobrepeso, 23% com
obesidade grau I e 4% com obesidade grau II, isso pode ocorrer por vários motivos, como
alimentação desequilibrada, ingestão de álcool, baixa quantidade de horas de sono, o que pode
interferir no metabolismo, acarretando o aumento de peso. Por isso, é indicado que haja um
acompanhamento nutricional, onde possa adequar as calorias ingeridas necessárias de acordo
com a rotina, melhorando a qualidade da alimentação, junto com atividades físicas,
consequentemente melhorando a qualidade de vida do mesmo. Palavras chaves: universitários,
obesidade, alimentação.
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AVALIAÇÃO CRÍTICA DA AUTO-HEMOTERAPIA
COMO TRATAMENTO E POSSÍVEIS EFEITOS

COLATERAIS ASSOCIADOS À TÉCNICA.

TOGNETI, J.F. (AUTOR PRINCIPAL); MINHONI, C, A, F.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO - (USC)

Sabe-se que na história da Hemoterapia, o fascínio do povo pelo sangue remete a todas as
técnicas empregadas, ele sempre foi um líquido que causou encanto ao ser humano, contudo,
foi apenas após avanços científicos na área da hemoterapia que as técnicas de transfusão
sanguínea se tornaram uma terapêutica rotineira na prática médica, com segurança para
doadores e pacientes. Porém, mesmo diante de comprovações científicas de que a utilização
do sangue para fins terapêuticos precisa de um rigoroso controle, visto que esta prática não
está isenta de reações adversas ao paciente, ainda hoje surgem adeptos da prática conhecida
como auto-hemoterapia. Conhecida popularmente como auto-hemoterapia, essa técnica é
frequentemente abordada com outras denominações, como: autotransfusão, hemotransfusão,
imunohemoterapia, imunoterapia inespecífica, transfusão de sangue autóloga ou transfusão do
próprio sangue. Assim, o que se conhece da metodologia, compreende a retirada de sangue de
um paciente, que é nele administrado por via intramuscular, intravenosa, subcutânea, tópica
ocular ou peridural. Uma técnica disseminada somente em lugares como a rede mundial de
computadores (internet) de forma insensata e sem comprovação científica ou validação. Muito
se acredita que a utilização dessa metodologia irá gerar respostas para doenças que não
tiveram a cura descoberta. A polêmica foi gerada pela proibição da prática, devido à falta de
comprovação científica do procedimento, num momento em que as pessoas buscam uma
solução para seus males, de forma simples e barata. A técnica não está regulamentada pela
Anvisa, nem pelo Conselho Federal de Medicina, também não é reconhecida e nem aceita nos
meios científicos nacionais representados pela SBHH (Sociedade Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia) e CBH (Colégio Brasileiro de Hematologia). Assim, diante da necessidade de
uma avaliação crítica desta prática e dos possíveis efeitos colaterais associados a esta técnica,
foi proposta uma revisão da literatura e pesquisa para tratar do tema auto-hemoterapia.
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AVALIAÇÃO DA ACEITABILIDADE DA
ALIMENTAÇÃO POR PACIENTES INTERNADOS NA

SANTA CASA DE SÃO CARLOS – SP

DE LUCCA, B.G. (AUTOR PRINCIPAL); GUARESCHI, T.L. (CO-
AUTOR); RUBIATTI, A.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A avaliação da aceitação da alimentação por pacientes internados se faz necessária para um
controle de qualidade do serviço prestado, podendo assim colaborar para uma possível
interferência na melhora das preparações, em relação ao sabor, textura e apresentação,
proporcionando ao paciente hospitalizado, uma satisfação maior ao se alimentar e garantindo o
atendimento das necessidades nutricionais desse paciente, com consequente, redução do risco
de desnutrição dentro do ambiente hospitalar. Com isso para evitar uma desnutrição e um
estado nutricional debilitado, há a necessidade de uma maior atenção e cuidado na
gastronomia hospitalar, tornando essa prestação de serviço a mais humanizada possível. O
nutricionista, peça importante nesse contexto, pode trabalhar em parceria com a equipe
multidisciplinar em todas as áreas existentes de um hospital, auxiliando na aceitação das
refeições hospitalares. É muito comum a nutrição hospitalar se basear somente na área clínica
e de dietoterapia, porém esse profissional agregar conceitos da gastronomia hospitalar para
melhor atender os pacientes internados. O objetivo do presente trabalho será avaliar a
aceitação e as características organolépticas da alimentação de pacientes internados na Santa
Casa de São Carlos. Serão avaliados 50 pacientes, sendo homens e mulheres, acima de 18
anos, que estejam recebendo dieta por via oral no momento da pesquisa. A pesquisa será
realizada dentro do hospital Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, onde será aplicado um
questionário elaborado pelas pesquisadoras para avaliação da aceitação da dieta no hospital.
Os critérios da avaliação serão temperatura, apresentação da refeição, variedade de alimentos,
sabor e quantidade consumida. Com esse trabalho, espera-se mostrar a aceitação da
alimentação servida no hospital, de modo que os pontos positivos sejam reforçados e os
negativos possam ser corrigidos, garantindo uma maior satisfação dos pacientes na hora de se
alimentar. Palavras-Chaves: Alimentação, Aceitabilidade e Pacientes hospitalizados.
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AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL
DOS CARDÁPIOS DE PRÉ- ESCOLARES DAS

ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO INTERIOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

MORAES, A.M. (AUTOR PRINCIPAL); PIOVEZAN, B.L. (CO-
AUTOR); SCHNEIDER, V. C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

TÍTULO DO TRABALHO: AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS CARDÁPIOS
DE PRÉ-ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NO INTERIOR DO ESTADO
DE SÃO PAULO Autores: Amanda Moraes; Beatriz Lopes Piovezan Orientador: Profa. Me.
Valeria Cristina Schneider Uma alimentação adequada na infância assegura no crescimento e
no desenvolvimento fisiológico, no bem-estar e saúde das crianças. Na fase pré-escolar a
alimentação torna-se muito importante, pois, desempenha papel decisivo na questão da
formação dos hábitos alimentares, favorece à saúde permitindo o desenvolvimento e
crescimento e previne uma série de doenças crônico degenerativas na idade adulta. Tendo vista
esse conteúdo é evidente o papel das escolas como motivadora de uma alimentação saudável.
O PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) tem como objetivo o crescimento e o
desenvolvimento biopsicossocial e de aprendizagem, para levar aos estudantes a formação de
um bom hábito alimentar a fim de atender as necessidades nutricionais durante o período letivo.
Partindo deste pressuposto, o profissional nutricionista é responsável técnico (RT) pelas
alimentações escolares, tanto nos Estados, Distritos ou Municípios e deverá respeitar as
diretrizes previstas na legislação visando a garantia do direito das crianças a alimentação
adequada. Portanto, o objetivo deste trabalho será analisar a composição nutricional dos
cardápios ofertados aos alunos em idade pré-escolar de um município no interior do estado de
São Paulo, com base nas recomendações indicadas pelo PNAE. O estudo será observacional,
analítico e transversal e será realizado através das análises de cardápios oferecidos aos
Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI) de um município do interior do estado de São
Paulo. Serão avaliados dez dias de cardápio, totalizando duas semanas. As análises dos
cardápios serão realizadas a partir de cópias disponibilizadas pela Secretaria Municipal de
Educação do município em questão. Os cardápios serão separados em ingredientes e, a partir
da composição e do per capita, também cedido pela Secretaria, serão avaliados em os teores
de energia (Kcal), macronutrientes, carboidratos, lipídeos, e proteínas, de fibras e dos
micronutrientes, ácido ascórbico, vitamina A, cálcio, ferro, magnésio e zinco (todos os nutrientes
serão baseados nas recomendações da Dietary Reference Inakes, DRI). Após a análise da
composição nutricional dos cardápios, os valores serão relacionados com os parâmetros do
PNAE se a alimentação ofertada está adequada para suprir as necessidades nutricionais dos
alunos, de acordo com a faixa etária atendidas pelas escolas. Para a realização da análise
química dos cardápios alimentares será realizada as tabelas mencionadas nutricionais de
composição química dos alimentos. As análises dos dados serão efetuadas no programa
estatístico Excel for Windows, versão 2018. Ao fim da análise espera- se que os resultados
encontrados estejam de acordo com as exigências do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE). Palavras Chaves: escolares, cardápios, escolas, análise de cardápios.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SONO E SUA
RELAÇÃO COM O GRAU DE OBSTRUÇÃO NA
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.

SEBOLD, R. (AUTOR PRINCIPAL); COLUCCI, M.G. (CO-AUTOR);
PIZELLI, M.E.N. (CO-AUTOR); KAWAKAMI JAMAMI, L.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença de
comprometimento pulmonar e sistêmico. Para o diagnóstico da doença, recomenda-se a
realização da espirometria, exame padrão ouro, que permitirá a confirmação ou não da
obstrução ao fluxo de ar. Os portadores de DPOC tornam-se mais hipoxêmicos durante o sono
do que quando em vigília ou em exercício e, sua maioria, apresentam qualidade do sono
reduzida. Essa sobreposição pode contribuir para um maior prejuízo na troca gasosa e na
ventilação pulmonar durante o sono, decorrente da fraqueza da musculatura respiratória,
acompanhada pelo estreitamento e aumento da resistência das vias aéreas,
consequentemente, hiperinsuflação pulmonar, hipoventilação e hipoxemia. OBJETIVOS: Avaliar
o quanto a qualidade do sono é afetada em pacientes com diagnóstico da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC), e observar se existe relação entre o grau de obstrução com o
índice de qualidade do sono de Pittsburg. MÉTODOS: Trata- se de um estudo transversal de
caráter descritivo, com amostra por conveniência, realizado na Clínica Escola de Fisioterapia do
Centro Universitário Central Paulista. Foram selecionados 8 pacientes que participam do
programa de fisioterapia cardiorrespiratória, com encaminhamento para a fisioterapia. Para a
coleta de dados foi utilizado questionário Índice de qualidade do sono de Pittsburg (PSQI),
validado para uso em diversos países, inclusive para a população brasileira. RESULTADOS :
Neste estudo, 5 individuos com DPOC apresentaram qualidade do sono ruim e 3 pacientes com
distúrbio do sono. Foi aplicado o teste de correlação de Spearman e de acordo com a resposta
de cada individuo, não houve correlação com o índice de Pittsburg e o grau de obstrução
(VEF1). CONCLUSÃO: Apesar da qualidade do sono relatada apresentar-se ruim não foi
observada relação entre o grau de obstrução com o questionário índice de qualidade do sono
de Pittsburg. Palavras-chave: DPOC, índice de qualidade do sono Pittsburg (PSQI).
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AVALIAÇÃO DA TAXA DE SUDORESE EM
TENISTAS APÓS TREINOS DIÁRIOS DE ROTINA

FARDIN, R.E. (AUTOR PRINCIPAL); DATO, C.C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A palavra tênis vem de origem francesa “teez” ou “tenaz”, jeu de la paume que por sua vez se
espalhou por toda frança sofrendo algumas modificações como em regras e em lugares a ser
jogado. Nessa época o jeu de la paume deixou de ser jogado contra uma parede e passou a
ser jogado contra adversários. Com o passar dos anos, surgiu um novo jogo, chamado court
paume, um jogo similar que passou a ser jogado em lugares fechados e exigia maior técnica. A
partir desse momento o tênis só teve evolução, no século XIV surgiu a primeira raquete,
tornando o tênis um esporte menos agressivo, pois, as bolas que eram rebatidas passou a ser
jogadas com a raquete e não mais com as mãos. Com todo esse crescimento, o tênis passou
cada vez mais ser um esporte disputado, houve então o surgimento de vários torneiros como:
ATP, Copa Davis, Master 1000 de Indian Wells, Rolang Garros, Us Open, Brasil Open e muitos
outros, esses torneios eram disputados em diferentes tipos de quadras, na grama tendo um
jogo mais rápido por conta de sua irregularidade, saibro tendo um jogo de características mais
lentas por conta do quique alto da bola, e na quadra rápida ou dura tendo um jogo mais rápido
e agressivo por conta do pouco atrito com a bola com chão e impossibilitando escorregões de
jogadores, o que torna jogadores mais altos, favorável a esse tipo de solo. O tênis como outros
esportes exige muito do corpo humano, sendo fundamental um aporte nutricional que atenda as
necessidades energéticas e de macro e micronutrientes a fim de melhorar a performance e
otimizar a recuperação muscular. Outro fator determinante é a hidratação, pois sendo um
esporte praticado ao ar livre, com treinos diários de longa duração pode elevar a taxa de
sudorese dos praticantes. Portanto o objetivo do presente estudo será avaliar a taxa de
sudorese, porcentagem de desidratação e perfil antropométrico de tenistas. O estudo será
realizado com atletas de tênis de um Centro de Formação e Rendimento do interior de São
Paulo do sexo masculino, com idade entre 14 a 25, para determinar a taxa de sudorese será
avaliado o peso inicial e o peso final após o treino diário, além de quantificado a ingestão
hídrica. Será realizada a porcentagem de desidratação para futuras adequações e para perfil
nutricional serão coletados peso, altura, circunferências e dobras cutâneas, para calculo de
índice e massa corporal e porcentagem de gordura. Espera-se com esse estudo corrigir a perda
hídrica dos jogadores a fim de evitar possíveis quadros de desidratação. Palavras Chaves:
sudorese, desidratação, nutrição
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AVALIAÇÃO DO PERFIL NUTRICIONAL E
ANTROPOMÉTRICO DE ATLETAS DE HANDEBOL

DE UM TIME FEMININO DO INTERIOR DE SÃO
PAULO.

SOUZA, B.P. (AUTOR PRINCIPAL); SEVERINO, M. E. R. (CO-
AUTOR); AMARAL, R.P. (CO-AUTOR); DATO, C.C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Avaliação do perfil nutricional e antropométrico de atletas de handebol de um time feminino do
interior de São Paulo. Beatriz Paes de Souza, Márcio Eduardo Rossi Severino, Rafaela Pereira
do Amaral, Carla Cristina Dato (Orientadora) Curso de Nutrição, Centro Universitário Central
Paulista O handebol foi criado por Karl Schelenz, professor alemão, em 1919, onde o jogo era
realizado em um campo semelhante ao de futebol. A disputa ocorre entre dois times de 11
participantes cada, tento a participação apenas de mulheres inicialmente. Tornou-se um esporte
olímpico, na sua versão de campo, no ano de 1934, de acordo com o Comitê Olímpico
Internacional (COI), sendo disputado pela primeira vez em 1936 nos jogos olímpico de
Berlim.No Brasil o professor francês Augusto Listello foi o responsável por apresentar o
handebol. O jogo é realizado em uma quadra que mede 40 x 20 metros, dividido em duas
equipes que contêm 16 jogadores, porém em quadra participam sete jogadores por equipe,
sendo 1 goleiro. A equipe vencedora é a que marcar o maior número de gols no tempo
estipulado.A prática de modalidades competitivas podem trazer benefícios à saúde, como
qualidade de vida e melhora na composição corporal, por outro lado, prejuízos não são
descartados, como alterações fisiológicas e desgastes nutricionais, devido ao esforço físico de
forma exacerbada, situação na qual se não houver o reparo adequado para reverter e equilibrar
a situação pode levar o atleta ao limite da saúde e à doença. O estado nutricional do indivíduo,
assim como o grau de treinamento, natureza do estímulo, força e intensidade do esforço, estão
associados à resposta ao exercício. Com isso, a nutrição tem grande importância na
performance do atleta, assim como em sua saúde. O trabalho tem como objetivo avaliar o
consumo alimentar, e estado nutricional de jogadoras de handebol. O estudo será desenvolvido
com atletas profissionais de handebol do sexo feminino, com faixa etária entre 17 e 21 anos de
idade do interior de São Paulo, que aceitarem participar da pesquisa por meio de assinatura do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para os menores de 18 anos o termo deverá ser
assinado pelo responsável e participante assinará o termo de assentimento. O consumo
alimentar será analisado por Registro e Frequência alimentar, o gasto energético por estimativa
de Equivalente Metabólico (MET) e o estado nutricional e porcentagem de gordura através de
Antropometria, peso, altura e dobras cutâneas. Espera-se com esse trabalho entender as
necessidades individuais conforme a posição das jogadoras, melhorando o aporte nutricional, a
fim de melhorar a qualidade de vida e performance das atletas.
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AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA QUALIDADE
OÓCITÁRIA EM FÊMAS BOVINAS – REVISÃO DE

LITERATURA

NÉO, I.G.M. (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL,M.C.V (ORIENTADOR);
TONIOLO, C.F.C. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os ovários são órgãos pares presentes no sistema reprodutor das fêmeas, possuindo funções
como a gametogênese e a esteroidogênese. Os ovários são ligados às tubas uterinas,
permitindo a condução dos oócitos até o local da fecundação. A foliculogênese é um processo
que abrange a formação e o crescimento de folículos primordiais até seu estádio pré-ovulatório.
No período da puberdade, o hormônio luteinizante começa a ser liberado de forma que os
folículos se desenvolvam e sejam capazes de atingir a sua etapa final, resultando na ovulação.
É dessa forma que se originam os corpos lúteos. No decorrer do ciclo há uma série de eventos
que ocorrem em função da gametogênese e da esteroidogênese, como o crescimento e atresia
de um determinado número de folículos e a formação e regressão do corpo lúteo. Esses fatos
refletem diretamente nos padrões morfométricos dos ovários. A maturação oocitária é a
evolução do oócito por meio da aptidão para a quebra da vesícula germinativa, seguida do
avanço da fase de prófase I até a fase de metáfase II, com posterior capacidade de assegurar o
desenvolvimento embrionário após a fecundação. A qualidade oocitária afeta profundamente a
fertilização, sobrevivência embrionária, manutenção da gestação e também o desenvolvimento
fetal. O método tradicional para a avaliação morfológica da qualidade oocitária baseia-se no
sistema de classificação do complexo cumulus oophorus (COCs), corpúsculo polar e/ou fuso
meiótico. Morfologicamente, os oócitos com maior potencial de viabilidade devem apresentar
ooplasma homogêneo com granulações finas de coloração marrom e completamente envolvido
por várias camadas de células do cumulus dispostas de forma compacta. Os COCs são
usualmente classificados de acordo com a compactação das células do cumulus e
características citoplasmáticas. A avaliação morfológica da qualidade oocitária é uma técnica
relativamente acessível e não invasiva. Os oócitos bovinos podem ser obtidos in vivo a partir de
punção folicular ou dissecação folicular, em ovários provenientes de abatedouro ou, in vivo, por
laparotomia ou laparoscopia via flanco e ainda por laparoscopia ou ultrassonografia
transvaginal. A colheita de oócitos provenientes de abatedouros é, geralmente, efetuada por
meio de punção folicular com agulha de calibre 18G acoplada a uma seringa. Os folículos,
medindo entre dois e oito mm de diâmetros, são aspirados. As agulhas hipodérmicas
descartáveis de 18 e 19G permitem uma boa taxa de recuperação, preservando a qualidade
dos oócitos. A leitura dos tipos de padrões morfológicos dos COC’s pode ser realizada
utilizando o microscópio estereoscópico e seguindo as referências de Lonergan (1994), com
classificação em 5 grupos de qualidade, onde Grau I = células do cumulus compacto presente,
contendo mais de três camadas de células; Grau II = células do cumulus compacto
parcialmente presente em volta do oócito ou rodeando completamente o oócito, com menos de
três camadas celulares; Grau III = células do cumulus presente, com apenas uma camada de
célula; Desnudo = ausência de camada de células do cumulus e Atrésicos = células do cumulus
em regressão celular. Após essa seleção ter sido feita com base na morfologia oocitária, os
oócitos selecionados, de grau I, II e III, serão transportados até o laboratório onde se iniciarão
as etapas de produção in vitro de embriões.
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AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA E DE QUALIDADE DE
VIDA EM DIFERENTES GRAUS DE OBESIDADE

CARDOSO, H. (AUTOR PRINCIPAL); KAWAKAMI JAMAMI, L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A obesidade reduz a expansibilidade tóraco-abdominal, levando a alterações na função
pulmonar, podendo afetar o desempenho dos músculos respiratórios, como o diafragma que se
encontra elevado, gerando aumento no trabalho mecânico dos músculos respiratórios com
maior gasto energético podendo interferir na qualidade de vida destes individuos, desta forma
se faz necessário uma avaliação respiratória levando-se em consideração a classificação da
OMS baseada no cálculo do índice de massa corporal (IMC). O objetivo do presente estudo foi
avaliar a qualidade de vida, risco cardiovascular e se existem alterações respiratórias de acordo
com as graus 1, 2 e 3 de obesidade. Os dados deste estudo foram obtidos durante o evento
Saúde nas Estradas, parceria Centro Universitário Paulista (UNICEP) e Centrovias (Grupo
OHL), no período compreendido entre 2011 e 2012. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética e Pesquisa do UNICEP, protocolo no. 3.296.349. Foram incluídos voluntários que
possuíam IMC acima ou igual a 30 kg/m2, sem presença de doenças respiratórias, os quais
foram submetidos a avaliação da permeabilidade das vias aéreas, força muscular inspiratória e
expiratória máximas, questionado sobre a qualidade de vida utilizando o questionário
WHOQOL-bref e realizado a perimetria da cintura/quadril. A amostra final foi constituída por 152
fichas selecionadas, sendo 9 mulheres 143 homens. A maioria caminhoneiros com idade de 23
a 78 anos, media e desvio-padrão da idade de 41,9 ± 10,8 anos, no qual 48 realizavam
atividade física.Obteve-se como resultado que a maioria dos voluntários pertenciam a grau 1 de
obesidade, representando 76% da amostra (IMC = 30 -35 kg/m²) e a minoria da grau 3 (11
obesos, 7,2%). Quando se comparou as graus não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas para a permeabilidade das vias aéreas e força muscular
respiratória, além disso, o domínios e a pontuação total do questionário de qualidade de vida
WHOQOL-Bref não apresentaram diferenças significativas com relação as graus 1, 2 e 3. Desta
forma, sugere-se que não existe alterações no comportamentos das variáveis respiratórias e
qualidade de vida de acordo com a classificação de obesidade PALAVRAS-CHAVES:
Obesidade, força muscular respiratória, qualidade de vida, graus de obesidade. 1
INTRODUÇÃO Atualmente a obesidade é vista como uma enfermidade que ocorre um acumulo
e deposição de gordura em excesso no corpo que pode levar a prejuízos a saúde e bem estar
do individuo. A obesidade é vista nos dias atuais como uma doença crônica que atinge vários
indivíduos independentemente da sua grau social por viver em um estado de má nutrição
ocasionada por um descontrole de nutrientes, fazendo com que o individuo seja induzido a
outros fatores por excesso alimentar. O aumento da obesidade tem relação direta com maus
hábitos, dentre eles, o sedentarismo, a má alimentação e o ritmo exagerado da vida atual
(VALENTE et al., 2008). Segundo a Organização da Saúde (OMS) a obesidade é caracterizada
pelo Índice de Massa Corporal (IMC) com valores = 30,0 kg/m² (INCA et al., 2004). Considerada
como um distúrbio plurimetabolico associada a alterações sociais, comportamentais,
ambientais, culturais, psicológicas, metabólicas e genéticas levando ao surgimento de doenças
crônicas e incapacidades funcionais ou fisiológicas que podem afetar a qualidade de vida. O
WHOQOL-Bref é uma versão abreviada composta por 26 questões, que obtiveram os melhores
desempenhos psico
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AVALIAÇÃO RESPIRATÓRIA EM ATLETAS DE
RAFTING ANTES E APÓS PROVAS DE SPRINT E

DESCENSO

BRITO,J (AUTOR PRINCIPAL); KAWAKAMI JAMAMI, L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo O Rafting está em evolução e cada vez mais reconhecido mundialmente, sendo
caracterizado por ações motoras de curta duração e alta intensidade, alternadas com períodos
de ações motoras de maior duração e menor intensidade. Tais características requerem do
atleta o desempenho de alto nível de suas capacidades bimotoras como resistência aeróbia,
potência anaeróbia, velocidade, agilidade e força explosiva na remada. Um elemento
importante na performance depende da musculatura respiratória como força e permeabilidade,
apesar disso não foram encontrados na literatura atual nenhum estudo que avaliasse os
componentes respiratórios antes e após a realização das provas de rafting, justificando a
realização deste estudo. O presente estudo teve como objetivos avaliar os elementos da
mecânica respiratória, no que se refere a força muscular respiratória e permeabilidade das vias
aéreas nos atletas de rafting antes e após as provas de Sprint e Descenso. Foram avaliados 12
atletas de rafting profissionais, do sexo masculino, acima dos 18 anos, com frequência de
treinamento de todos os dias da semana. Para a avaliação da força muscular respiratória,
realizou-se as manobras de pressão inspiratória (PImax) e expiratória máximas (PEmax),
conforme métodos descritos por (BLACK e HYATT, 1969). A amostra final foi composta por 7
atletas, os demais excluídos devido a não realização da prova de resistência ou sprint, com
média de idade de 28,14 ± 8,68 anos. Neste estudo não foram observadas alterações
significativas (teste não paramétrico de Kruskall Wallis, p>0,05) nas variáveis respiratórias pós
Sprint e Descenso, sugere-se desta forma, que o treinamento realizado nas provas de rafting é
específico sem interferências no componente respiratório destes atletas. Sugere-se novos
estudos com maior número de atletas a fim de verificar as repercussões na mecânica
respiratória de atletas de rafting. Palavras-chave: Rafting, força muscular respiratória,
permeabilidade das vias aéreas.
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AVANÇOS E DESAFIOS DA SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO BRASIL

PAVANELI, B. (AUTOR PRINCIPAL); BARROS,M.S.C
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O direito humano à alimentação adequada (DHAA) previsto nos artigos 6º e 227º da
Constituição Federal, definido pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, bem
como no artigo 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e outros
instrumentos jurídicos internacionais, engloba a segurança alimentar e deve ser respeitado,
protegido e realizado pelo Estado, em âmbito federal, estadual e municipal. A segurança
alimentar e nutricional é a consumação do direito humano ao acesso estável a alimentos de
qualidade e em quantidade suficiente, sem afetar o acesso a outras necessidades essenciais,
por meio de práticas alimentares que promovam a saúde respeitando a diversidade cultural
sendo sustentáveis econômica, cultural e ambientalmente. A insegurança alimentar e nutricional
afeta com desigualdade os diferentes segmentos da sociedade e é determinada por processos
históricos, políticos e sociais, cuja fragilidade é retratada numa longa história de morosos
avanços e frequentes retrocessos atrelados à débil institucionalidade dos modelos de gestão e
produção do Brasil. Portanto, esta pesquisa tem o objetivo, através da revisão bibliográfica,
demonstrar como as falhas de segurança alimentar e nutricional atuais se relacionam com o
processo político, histórico e social da construção do sistema alimentar brasileiro. Metodologia:
O trabalho será realizado por meio de revisão de literatura disponível em base de dados
científicos (Scielo, Pub Med, Virtual Med, Portal Capes e Lilacs), relatórios produzidos e
divulgados por órgãos governamentais e pela FAO e levantamento de dados das políticas
públicas adotadas recentemente sobre segurança alimentar e nutricional, utilizando como
descritores em língua inglesa e portuguesa: fome, segurança alimentar e nutricional, CONSEA,
SISAN, CAISAN, PALNSAN e direito humano a alimentação adequada. Espera-se com esse
estudo colaborar para melhor compreensão da trajetória política e histórica trilhada na contínua
busca da extinção da fome e garantia da segurança alimentar no Brasil, mostrando os avanços
obtidos e retrocessos sofridos neste processo. Palavras Chaves: segurança alimentar e
nutricional, direito humano a alimentação adequada, gestão de políticas públicas.
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BENEFÍCIOS DA MOBILIDADE E FLEXIBILIDADE
ARTICULAR NO AGACHAMENTO ISOMÉTRICO

ARAUJO, C.G.S (AUTOR PRINCIPAL); PENEIREIRO,G.M.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A flexibilidade e a mobilidade pode ser definida como a máxima amplitude fisiológica passiva
em um dado movimento articular. Nos últimos anos vem em uma crescente, sendo um dos
métodos de treinos mais utilizados para a melhora e segurança dos movimentos, utilizado com
frequência por praticantes de levantamento de peso olímpico (LPO) e por praticantes de
crossfit, visando a melhora de suas amplitudes de movimentos e ajudando na estabilização de
determinada posição do movimento, se tornando uma pratica diária dentro das planilhas de
treinos. O agachamento é um exercício muito popular nas academias, ginásios e box de
crossfit, sendo um exercício multi-articular, sendo assim, um exercício complexo em seu
aprendizado, que requer muita estabilidade de joelho, mobilidade de tornozelo e quadril.
Quando crianças conseguimos realizar o agachamento profundo com facilidade e sem nem um
tipo de dor, por conta da alta flexibilidade e mobilidade que temos quando crianças, mas
quando vamos crescendo começamos a perder esse habito de agachar com frequência e
perdemos muita flexibilidade e mobilidade. O presente estudo nos mostra a importância da
flexibilidade e da mobilidade para a execução segura e eficaz do agachamento, sendo
separado dois grupos de 6 pessoas, sendo 3 homens e 3 mulheres, durante 2 meses um grupo
treinou mobilidade e flexibilidade junto aos agachamentos, já o outro grupo treinou apenas o
agachamento. Com fotos tiradas dos voluntários praticando o agachamento foi avaliado a
amplitude de cada indivíduo e suas melhoras ou até mesmo estabilização, assim com os
valores das amplitudes lançadas nos gráficos podemos comparar a diferença entre os grupos,
vendo que o grupo de treinou a mobilidade e a flexibilidade conseguiram ter uma grande
melhora em suas amplitudes, já o grupo que não treinou a mobilidade e flexibilidade não
conseguiram obter valores bons quanto ao grupo que treinou. Assim podemos afirmar que
treinar mobilidade e flexibilidade são essenciais na melhora do agachamento, tendo uma maior
amplitude e conseguindo manter sua base estável sem nenhum tipo de compensação na hora
da execução do movimento.
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BENEFÍCIOS DA N-ACETILCISTEÍNA COMO
ANTIOXIDANTE EM DOENÇAS HEPÁTICAS

BOESSO, N.R.C. (AUTOR PRINCIPAL); DATO, C.C.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A N-acetilcisteína (NAC) serve como um antioxidante direto por conter um grupo tiol livre (-SH)
nucleofílico que interage diretamente com os grupos eletrofílicos dos radicais oxidantes. Além
disso, atua como antioxidante indireto aumentando os níveis de glutationa. A Glutationa é o
principal antioxidante de vários mecanismos de defesa das nossas células. Um tripeptídeo
(cisteína, glicina e ácido glutâmico) extremamente reativo que garante a integridade morfológica
da célula por promover proteção contra radicais livres, tanto exógenos como endógenos, e
também contra substâncias citotóxicas. A síntese de glutationa é limitada pela concentração e
disponibilidade de l-cisteína, um aminoácido que a compõe. Como a estrutura da NAC permite
atravessar facilmente as membranas celulares, no interior das células, a acetilcisteína é
desacetilada formando l-cisteína e essa maior disponibilidade de l-cisteína tem como
consequência uma maior síntese endógena de glutationa. A suplementação de NAC
demonstrou aumentar os níveis de glutationa em até 510% em uma população desnutrida.
Atualmente a NAC é muito utilizado como antioxidante e agente mucolítico. Vem atraindo um
interesse crescente como uma substância terapêutica para muitos casos de doenças em que o
estresse oxidativo é determinante, como isquemias e doenças hepáticas como cirrose e
esteatose. Além de algumas indicações como antídoto para toxinas específicas (intoxicação por
paracetamol), uso esportivo, tratamento para certas doenças mentais, entre outras.
Preparações de NAC para uso oral são comercializados e disponíveis sem necessidade de
receita médica em farmácias, casas de produtos naturais e lojas de suplementação. O NAC oral
é geralmente bem tolerado e seu status ‘nutracêutico’ melhora seu apelo aos pacientes.
Metodologia: O trabalho será realizado por meio de revisão de literatura, disponível em base de
dados científicos (Scielo, Pub Med, Virtual Med, Portal Capes) e livros dos últimos 5 anos,
utilizando como descritores: NAC, N-acetilcisteína, estresse oxidativo, suplementação,
esteatose hepática, cirrose hepática. Espera-se com esse estudo entender os benefícios da
NAC como antioxidante e os possíveis benefícios da suplementação de NAC como auxiliar na
dietoterapia.
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BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO RESISTIDO EM
PESSOAS COM SOBREPESO E HIPERTENSÃO

ARTERIAL

BONANI, E. A. (AUTOR PRINCIPAL); MARINE, D. A.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO O treinamento resistido tem sido proposto para prevenção e reabilitação
cardiovascular, e nesse contexto este estudo descreve os efeitos cardiovasculares mediados
por esse tipo de intervenção, em combinação com outras atividades, mudança de hábitos
alimentares e o uso de betabloqueadores. O incremento tanto na força muscular quanto na
diminuição de massa gorda são benefícios bem caracterizados diante desse tipo de
treinamento. A pressão arterial (PA) em repouso pode ser influenciada pelo treinamento
resistido contínuo, apresentando leve redução tanto para a pressão arterial sistólica (PAS)
quanto para a pressão arterial diastólica (PAD), contudo, por isso nosso objetivo foi de analisar
os benefícios do treinamento resistido em pessoas com sobrepeso e/ou obesidade e que
apresentam hipertensão arterial sistêmica (HAS). METODOLOGIA: Foi aplicado um
questionário e realizado avaliação por meio da balança de bioimpedância e aferição da PA.
RESULTADOS: Massa total inicial 89,27±9,95 e final 82,21±8,25; % de gordura inicial
28,02±2,59 e final 19,75±3,13; massa gorda (kg) inicial 24,70±4,07 e final 16,17±2,82; % de
massa magra inicial 30,53±1,64 e final 36,08±2,95; massa magra (kg) inicial 27,22±3,61 e final
29,96±4,75; PAS inicial 148,76±7,14 e final 142,29±5,44; PAD inicial 94,76±4,45 e final
90,06±2,79, assim utilizamos o teste T-student( p<0,0001) pareado para variações de massa
muscular e gordura e o teste wilcoxon não paramétrico para as alterações da PAS e PAD,
p<0,04. DISCUSSÃO: a prática do treinamento resistido ligado a mudanças de hábitos
alimentares, exercícios predominantemente aeróbios, a utilização de betabloqueadores e o
tempo de treinamento tem um grande poder hipotensor e assim atuam também na diminuição
do IMC e massa gorda e no aumento de massa magra. CONCLUSÃO: Com um alto índice de
satisfação com a evolução física concluímos que a atividade física e a melhoria alimentar são
alguns dos pilares de saúde para o organismo. PALAVRAS CHAVES: Treinamento resistido.
Reabilitação cardiovascular. Sobrepeso. Hipertensão.
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BIOMÉDICO NA GENÉTICA
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A atuação do biomédico na área de Genética O Biomédico legalmente habilitado é absorvido
por segmentos específicos do mercado de trabalho, naturalmente os relacionados as grandes
áreas de atuação e habilitações, como apoio operacional ao diagnóstico, pesquisa e ao ensino.
O presente estudo teve por objetivos elucidar as perspectivas de atuação do biomédico na área
de genética, relacionando os requisitos mínimos para atuação na área e habilidades
necessárias. Foram consultados sites do conselho Regional e Federal de Biomedicina como
fonte de referência bibliográfica. Observou-se que a biomedicina é profissão regulamentada,
que é permitida ser exercida somente pelo portador da carteira de identidade profissional,
expedida pelo Conselho Regional de Biomedicina da respectiva jurisdição, em consonância
com a Lei nº. 6.684/79. Os requisitos mínimos para a atuação profissional incluem além da
graduação em curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), um mínimo de
500 horas de estágio em laboratórios conveniados com as Instituições de Ensino Superior,
especialização ou curso de Pós-Graduação. São muitas as habilitações, e em genética
especificamente o biomédico atua realizando análises cromossômicas para o diagnóstico
citogenético humano e molecular (DNA), para identificação da paternidade e identificação de
perfil molecular na perícia criminal. Pode atuar também em genética forense, uma das áreas
das ciências forenses que utiliza o DNA para apoiar e auxiliar a justiça a desvendar casos sob
investigação policial ou do ministério Público. Um profissional que se dedica ao estudo e
pesquisa em diversas áreas da saúde, subsidiando diagnósticos para a ampla gama de
doenças existentes, bem como contribuindo na prevenção e no desenvolvimento de
tratamentos de novas doenças é de grande importância científica e social, pois tem uma
atuação ampla, se estendendo inclusive à promoção, manutenção, prevenção e proteção da
saúde, por meio do controle de doenças presentes em escala coletiva. Palavras chaves:
biomedicina, genética, genética forense, DNA.
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BIOMPRESSÃO

CARDOSO, G.T. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, S.B. (CO-AUTOR);
VITAL, V.A. (CO-AUTOR); HATAKEYAMA, P.M. (CO-AUTOR);

SANTOS, T.S. (CO-AUTOR); NEIRA, L.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A impressão em três dimensões (3D), também chamada de prototipagem rápida, é uma
tecnologia caracterizada pela fabricação de um modelo tridimensional criado por várias
camadas de inúmeras possibilidades de materiais. Foi criada nos anos 1980 por Chuck Hull,
mas foi incorporada pela medicina humana e veterinária recentemente. Dentro do conceito de
impressão 3D, temos a chamada bioimpressão, que é uma tecnologia caracterizada pela
fabricação e impressão de sistemas biológicos. A bioimpressão tem como objetivo reunir
técnicas terapêuticas na medicina humana e veterinária, articulando com o uso de células
tronco, onde junto com a junção da impressão 3D, conseguem criar tecidos e órgãos em
laboratórios, com a finalidade de suprir todas as necessidades que nossa sociedade vive
atualmente, onde a falta de órgãos e uso em testes em animais vem crescendo freneticamente.
A tecnologia da bioimpressão é uma das mais novas tecnologias atualmente, tendo em vista um
grande potencial para o mercado da área da saúde. Esta tecnologia inovadora, possibilita a
produção dos microtecidos com uma organização homogênea de células e moléculas ao
decorrer de toda sua estrutura. Nesta pesquisa, o objetivo é abordar sobre as diversas áreas da
bioimpressão e exibir o quanto a utilização da bioimpressão pode ser benéfica para a
sociedade, tanto para o uso na medicina humana e veterinária. A metodologia científica
utilizada foi a pesquisa exploratória bibliográfica, onde foram relacionadas ao tema impressão
3D e bioimpressão no contexto geral e também, mais especificamente, no segmento animal. A
pesquisa foi elaborada em base nos artigos publicados atualmente, os quais as pesquisas
possuíam suas referências localizadas no Google Acadêmico, onde foram observados
resultados entre os anos de 2011 a 2019. Esperamos que este trabalho esclareça o quanto o
desenvolvimento desta tecnologia é importante para a ciência e a saúde no futuro, e que os
estudos relacionados à mesma sejam mais explorados e desenvolvidos para que se tenha uma
maior aplicabilidade na área da saúde, garantindo uma melhor qualidade e um aumento na
expectativa de vida da população humana e animal.
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BRINQUEDOTECA EM AMBIENTE HOSPITALAR

BRANDAO, V. C. (AUTOR PRINCIPAL); DELFINO, R. A. (CO-
AUTOR); SANCHES, B. M. (CO-AUTOR); . (FERNANDES ET

AL.,2017). (ORIENTADOR) 
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A internação hospitalar é um momento traumático para qualquer faixa etária, principalmente em
relação à infância, pois como a mente delas é mais fértil, tende a ser mais fantasiosa, crendo
assim que o processo de hospitalização seja como um castigo para elas. Além disso, observa-
se uma angústia por afastar as crianças de seus afazeres cotidianos comuns: de escola,
brincadeiras e afins, causando assim, riscos no desenvolvimento pessoal. No Brasil, com a
promulgação da Lei Nº 11.104, de 21 de março de 2005; que “dispõe sobre a obrigatoriedade
de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico
em regime de internação”, para que as crianças tenham a possibilidade de se distraírem, e
auxiliar no próprio tratamento, liberando-os de possíveis temores, tensões decorrentes do
processo de internação. Com isso, sabemos que efeitos do brincar são, tanto na psicologia,
quanto enfermagem, dentre outras áreas do conhecimento, buscar utilizar o brinquedo no
hospital como possibilidade da criança vir a expressar melhor suas emoções e sentimentos,
estimular a comunicação, independência, socialização, compreender melhor a respeito do seu
tratamento e enfermidade, além de possibilitar a elaboração dos conteúdos e significados que
podem emergir no contexto hospitalar. Outro ponto importantíssimo de se salientar, é que na
brinquedoteca hospitalar propõe uma interação entre os pacientes que se encontram
internados, podendo causar assim, novas relações interpessoais, como amizades entre estas
crianças, e também podemos citar a relação de cooperação e responsabilidade destes
brinquedos. Esse estudo demonstrou que independe da área profissional da saúde que
emprega o brincar, o que está em foco é a humanização hospitalar, visando entender o brincar
como uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida e garantir o desenvolvimento integral
que toda criança tem direito.
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BRUCELOSE E TUBERCULOSE: IMPORTANTES
ZOONOSES DOS BOVINOS
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A Brucelose e a Tuberculose bovina são doenças infectocontagiosas de etiologia bacteriana e
caráter zoonótico, que geram grande impacto econômico e possuem alta gravidade para a
saúde pública. Em muitos países, como no Brasil, apresentam-se de forma endêmica
provocando prejuízos diretos e indiretos ao sistema produtivo e reprodutivo. A tuberculose e a
brucelose bovina acometem o homem através do consumo de carne e leite de animais
infectados, e também podem se infectar através do contato direto ou indireto com animais
infectados. A brucelose bovina resulta na formação de granulomas difusos, infertilidade, aborto
no terço final da gestação, retenção de placenta, orquite, epidedemite, perda de libido. Na fase
crônica podem-se observar lesões nas glândulas mamárias e lesões articulares. Os principais
sinais clínicos da brucelose humana são febres recorrentes, dores musculares, distúrbios
nervosos, fraqueza, infertilidade, incapacidade parcial ou total ao trabalho. Já quanto a
tuberculose na fase aguda, os animais podem apresentar-se assintomáticos, porém a condição
física do animal diminui conforme a evolução da doença. Na fase crônica da doença o animal
infectado pode apresentar emagrecimento progressivo, dispnéia, aumento de linfonodos, tosse,
estado febril intermitente ou diarreia. No exame post mortem no inicio da doença é de difícil
identificação, enquanto nas fases finais é possível observar necrose central nos linfonodos,
tubérculos pulmonares, sensação arenosa durante o corte da lesão. O principal sinal clínico nos
humanos é a presença de lesões pulmonares que são denominadas como tubérculos, pode
apresentar febre, tosse, dispneia, cansaço, fraqueza e sudorese noturna. A principal via de
transmissão da brucelose é pela via oral, onde o animal tem contato com água e alimentos
contaminados. Ocorre também pelo contato direto através de partos, fetos abortados, placenta,
líquidos fetais, contato indireto através de fômites contaminados e contato (ou ingestão) com
secreções como o leite. A transmissão da brucelose bovina nos machos pode ocorrer através
da cópula, porém é raro devido à vagina apresentar barreiras inespecíficas que dificultam a
transmissão da brucelose através da cópula. Além da contaminação direta através do contato
com secreções de animais infectados, de ingestão de leite e carne crus o homem também pode
se infectar através da auto inoculação da vacina animal. Já na tuberculose bovina, a via
aerógena é a principal via de transmissão, porém há demais vias em que os animais podem se
infectar, como através de alimentos contaminados, contato com secreções de animais
infectados, via transmamária, via oral, fômites ou via transplacentária. A tuberculose bovina
pode ser transmitida através do coito, porém essa via de transmissão só ocorre caso o animal
apresente lesões nos órgãos genitais ou nas mucosas dos órgãos genitais. Em seres humanos
a via aerógena é a principal via de transmissão, mas pode ocorrer pelo consumo de carne e
leite crus, crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas estão mais predispostos a se
infectarem. O diagnóstico da brucelose é dado através de testes sorológicos ( AAT, 2-ME e FC),
enquanto que o diagnóstico de tuberculose é dado através de tuberculinização via intradérmica.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 100





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019
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CAUSADA POR CAMPYLOBACTER JEJUNI
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O Campylobacter jejuni é o principal agente causal da campilobacteriose, zoonose que gera
diarreia em humanos, diagnosticada frequentemente em países desenvolvidos. Geralmente, em
cerca de 7 dias ocorre a melhora espontânea do quadro clínico caracterizado principalmente
pela ocorrência de diarreia, porém em alguns casos, podem haver sequelas mais graves como:
a Síndrome de Guillain-Barré (SGB) (causa desmielinização de neurônios), a Síndrome de
Fisher e a Síndrome de Reiter (gera artrite reativa) (BOUFLEUR, 2009). Sua transmissão
ocorre por via horizontal através do consumo de carnes de aves mal refrigeradas, cruas ou mal
cozidas, além da ingestão de leite cru ou mal pasteurizado. Geralmente as aves são portadoras
assintomáticas (BOUFLEUR, 2009). Quando processadas, essas carcaças com o C. jejuni
podem gerar uma contaminação cruzada, nos frigoríficos, entre funcionários, equipamentos e
água (MEAD, 2004). O período de incubação em humanos varia entre 1 a 5 ou 7 dias. Primeiro
ocorrem as reações inflamatórias e logo após as disfunções intestinais que geram diarreia. Os
sintomas iniciais (12 a 24 hrs) podem ser de tontura, febre, cefaleia e mialgia antecedentes à
diarreia, sendo esta mais frequente, variando desde assintomática até uma disenteria profusa e
severa (SMITH, 2002). Desde 1996, os Estados Unidos implementam um sistema de vigilância
amplo, que realiza o diagnóstico de casos por infecção de origem alimentar em dez estados.
Com isto, houve uma significativa redução nos casos de campilobacteriose no país (FOODNET,
2008). Já no Brasil, a legislação não exige a análise da C. jejuni nos alimentos (NARCIZO &
MONTANHINI, 2014). Segundo Alves (2016), a Síndrome de Guillain-Barré pode ser definida
como uma polineurorradiculopatia inflamatória desmielinizante aguda, que caracteriza-se por:
ataque autoimune agudo, com debilidade progressiva simétrica, ascendente e variável,
atingindo tronco, musculatura facial, orofaringe e membros, que surge com frequência após
infecções. Dentre seus agentes causadores destacam-se: citomegalovírus, Epstein-Barr e HIV
(virais); C. jejuni e Mycoplasma pneumoniae, além de transfusões sanguíneas, cirurgias e
vacinações. O prognóstico é variável de acordo com gravidade do quadro, idade do paciente e
grau de degeneração axonal. Na maioria dos casos tem evolução benigna, com recuperação
espontânea entre 2 a 3 semanas (AIRES et al., 2014). Como tratamento de base são
necessárias medidas de suporte e infusão endovenosa de imunoglobulina. Seu diagnóstico
deve ser feito o mais breve possível, para que haja menor probabilidade de surgirem sequelas
(ALVES, 2016). O CDC (Center for Disease Control) dos Estados Unidos registra anualmente 6
mil casos de campilobacteriose, estimando-se um total de mais de 1,3 milhões de casos por
ano, juntamente com os casos que não são reportados, resultando em 1% da população
infectada anualmente. Ocorrem em média 750 óbitos por ano causados pela campilobacteriose,
mesmo sendo autolimitante (CDC, 2012). É de extrema importância, que assim como em outros
países, o Brasil adote um sistema de diagnóstico, controle e prevenção da campilobacteriose.
Já que esta pode gerar consequências graves e irreversíveis à saúde humana. Para isso, é
necessário que sejam feitos mais estudos que permitam uma melhor compreensão da
epidemiologia do C. jejuni, para que se possa adotar medidas de controle mais eficazes e
reduzir suas consequências para a Saúde Pública brasileira.
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A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é a mais comum das lesões de joelho, em razão
disso, há uma alta frequência de realizações desse tipo de cirurgia, além dos custos diretos e
indiretos, a recuperação é lenta e requer cuidados específicos para o sucesso total da cirurgia.
Comum no ambiente desportivo, o mecanismo de lesão demanda movimentos rápidos e com
alta velocidade, por isso o grupo de pessoas com maior incidência na lesão sejam pessoas
jovens e ativas. O objetivo do presente estudo foi levantar dados para a elaboração de uma
cartilha educativa contendo orientações gerais para o pós-operatório imediato de reconstrução
do LCA, juntamente com um protocolo de tratamento, contendo exercícios a serem realizados à
domicilio como forma de complemento para o tratamento fisioterapêutico, a fim de diminuir os
danos causados pela cirurgia, evitar possíveis complicações e acelerar a recuperação. A
cartilha foi elaborada conforme as recomendações para concepção e eficácia de materiais
educativos, de acordo com as características: conteúdo, linguagem, organização, layout,
ilustração, aprendizagem e motivação. Com foco claro e objetivo, com intuito de alcançar
diferentes camadas sociais. Considerando ainda os fatores que interferem na adesão do
paciente ao tratamento proposto como: idade, motivação, nível social e da dor, tempo
disponível e relação paciente-fisioterapeuta. Foi realizada uma pesquisa nas bases de dados,
BVS, google acadêmico, pubMed, Scielo, site internacionais de clínicas e hospitais de
referência na reabilitação do joelho e também grandes universidades com materiais
disponibilizados na íntegra. As palavras chaves usadas em combinações na pesquisa foram:
fisioterapia, pós-operatório, LCA, exercícios em casa e cartilha educativa e as mesmas
correspondentes na língua inglesa – physiotherapy, post operative, anterior cruciate ligament,
home exercises and patient guide.
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A busca por um corpo bonito cresceu muito nesses últimos anos por praticantes de atividades
físicas, não só por saúde mas por uma questão estética, a realidade por um corpo perfeito se
tornou objetivo de jovens e adultos, homens e mulheres as academias estão sempre propondo
novas modalidades para seus alunos, a fim de induzi-los a uma prática de exercícios constante.
Geralmente os alunos tem seus objetivos, como ganho de massa muscular, força. E nota-se
que esses exercícios são efetuados, geralmente, com grande intensidade, duração e frequência
que poderão provocar lesões musculares, por excesso de atividade. (CLEBIS; NATALI, 2001)
Geralmente as lesões ocorrem porque as ações de alongamento provocam uma extensão além
do normal em alguns sarcômeros, causando, assim, danos aos mesmos. (CLEBIS; NATALI,
2001) A importância da Ginastica Laboral para doenças ocupacionais, visando aspectos em
relação com LER/DORT, vemos neste estudo que a ginastica laboral traz benefícios positivos
para estes casos, ressalta-se a a Ginastica Laboral ajuda no alívio de dores corporais,
diminuição dos casos de LER/DORT e aumento na produtividade de indivíduos.(OLIVEIRA,
2014) O alongamento em benefício com a saúde, ajuda a diminuir a tensão muscular deixando
o corpo mais relaxado, previnindo lesões como distensões musculares, ajuda a manter o atual
nível de flexibilidade deixando cada vez menos rígido, entre muitas outras coisas positivas.
(BOB, 2010) O objetivo desta pesquisa é buscar e descrever quais são as possíveis causas da
lesão muscular, e seus níveis de gravidade. Este estudo foi pesquisado através de revisão
bibliográfica, eu busquei meus artigos no Google Acadêmico e através disso vou procurar
entender solucionar meus problemas relacionados ao tema escolhido neste projeto. (BOB,
ANDERSON, 2010) Afirma o autor que alongamentos antes e depois de uma atividade física
você mantem a flexibilidade e evita lesões comuns, como problemas no joelho causadas por
corridas ou em outra atividade física. (KELLY CLEBIS, NAIANNE, 2001) Afirma que estudos
verificam que as causas contribuem para o surgimento das lesões nas fibras estriadas
esqueléticas, que são possivelmente após atividade física excêntrica, são alterações
morfológicas estruturais que são evidentes para induzir a lesão, são qualquer alteração que
causa mau funcionamento no músculo, seja então, morfológicas ou histoquímica. Muito
importante se alongar sempre e ter prescrições corretas de treinamentos, assim sempre terão
ótimos benefício. Pode-se concluir neste trabalho sobre as causas e os tratamentos de lesões
musculares que qualquer discutido no esporte podemos estar sujeitos a determinadas lesões e
precisamos entender quais são os fatores que podem evitar tais causas e também saber como
tratar de maneira adequada e correta. Estudos comprovam que alongamentos e aquecimentos
antes e após ajudam a evitar lesões, mas não é somente isso, ter um profissional da área
fazendo uma prescrição de treinos ajudara muito a evitar lesões futuras, então precisamos
conhecer os objetivos dos atletas e usar estudos para elaborar uma boa qualidade de vida,
assim terá retornos muito positivos.
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RESUMO DO TRABALHO CIC: CICATRIZAÇAO O estudo da cicatrização de pele envolve uma
enorme gama de eventos e de situações especiais. Exige conhecimento básico de anatomia,
histologia, bioquímica, imunologia, farmacologia, entre outras ciências. O processo de
cicatrização é divido a didaticamente em três fases: inflamatória, proliferação ou granulação e
remodelação ou maturação. O colágeno é a proteína mais abundante no corpo humano e
também é o principal componente da matriz extracelular dos tecidos. Estrutura-se numa rede
densa a dinâmica resultante da sua constante deposição e reabsorção. O tecido cicatricial é
resultado da interação entre sua síntese, fixação e degradação. Existem varias maneiras de
avaliar a cicatrização das feridas. Os métodos mais utilizados atualmente são a densitometria e
morfometria do colágeno, a imunoistoquímica e, mais recentemente, a dosagem de fatores de
crescimento. A cicatrização é um processo que se requer paciência, quanto ocorre um corte na
pele, por exemplo, a camada mais superficial e fina demora de 7 a10 dias para fechar. Depois,
a epidermes leva ate 28 dias para se refazer e a derme, camada mais profunda da pele pode
levar ate 6 meses. Isso acontece porque os fibroblastos precisam de meses para produzir o
colágeno necessário para regenerar aquela pele. Cada organismo reage de uma maneira ao
tratamento , podendo, inclusive, ser influenciador por fatores externos. O tipo da lesão, a faixa
estaria do paciente, o estado nutricional, a existência de doenças crônicas, a utilização de
terapia medicamentosa e o tratamento tópico adequado são alguns dos fatores que podem
interferir na reepitelização ( cicatrização). Quando ocorre alguma alteração nos mecanismos
fisiológicos de cicatrização, há como resultado uma cicatriz patológica, que poderá ocasionar
deficiências funcionais e estéticas. Dentre as cicatrizes patológicas, se destacam as cicatrizes
hipertróficas e as cicatrizes queloideanas, com início de manifestação cerca de 30 dias após a
lesão e cuja diferenciação muitas vezes é difícil. Algumas diferenças histológicas comprovadas
entre a cicatriz hipertrófica e o queloide indicam que estas são duas disfunções diferentes e
que, como tal, merecem diferentes tratamentos. O queloide é uma manifestação exagerada na
cicatrização de lesões na pele. Esse fenômeno inicia como placas rosadas bem definidas, de
consistência firme e elástica. Um crescimento excessivo e descontrolado faz com que a cicatriz
cresça além dos limites da lesão original, se torne lisa, irregular, hiperpigmentada e de
consistência rígida. Os queloides são mais elevados que as cicatrizes hipertróficas. Possuem
coloração violácea, invadindo tecidos vizinhos. Podem ou não apresentar prurido, dor e ardor,
não regredindo espontaneamente. As cicatrizes hipertróficas são ligeiramente elevadas com
coloração rósea, limitadas às bordas da ferida. Geralmente são dolorosas e provocam prurido,
podendo regredir com o tempo. Respondem bem ao tratamento com compressão e massagens.
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CARLOS-SP
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As zoonoses compreendem as enfermidades que podem ser partilhadas entre seres humanos e
animais, elas representam um problema do cotidiano urbano atual e relacionam-se diretamente
com a guarda responsável dos animais domésticos de estimação. Tutores responsáveis são
agentes importantes nos quadros de prevenção e controle das zoonoses, atuando no
tratamento de possíveis doenças em seus animais, e também como preventores, através das
práticas de vacinação, castração, higiene e segurança. No Brasil, encontramos elevado índice
de animais de companhia nos domicílios, assim como também observa-se grande número de
animais errantes, que frequentemente são abandonados por seus tutores ou que fugiram de
suas residências, tornando-se reservatórios e vetores de endoparasitas, como vírus, bactérias e
protozoários causando as zoonoses mais recorrentes: a raiva, a leishmaniose, a toxoplasmose
e a leptospirose; todas letais tanto para homem quanto para animais se não prevenidas e
tratadas adequadamente; porém o acesso à informação e a serviços de saúde veterinária
demonstram-se ainda ineficazes, indicando necessidade de formularem-se métodos de
conscientização mais eficientes e que sejam de fácil acesso à toda população. O presente
estudo pretende comparar a eficácia de atividades educacionais entre estudantes de escolas
pública e privada do município de São Carlos - SP, através de questionários que avaliem o nível
de conhecimento dos estudantes sobre as principais zoonoses do Brasil e as práticas da posse
responsável, que serão aplicados em duas etapas: antes e após palestra informativa, e
posteriormente analisados de forma qualitativa e quantitativa. Nesse sentido, busca-se analisar
se diferenças sociais são relevantes para a compreensão e adesão dos indivíduos às práticas
de posse responsável e prevenção de zoonoses, oferecendo, consequentemente, norteamento
para desenvolvimento de práticas de conscientização específicas, e logo, mais eficazes.
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(ORIENTADOR) 
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A alimentação é uma necessidade básica que influencia e espelha a saúde de um indivíduo.
Nas universidades, pode ser ofertada em serviços conhecidos como Restaurantes
Universitários (RUs), a fim de facilitar a vida daqueles que passam o dia na instituição de
ensino. Seu objetivo fundamental é produzir refeições saborosas, com qualidade nutricional e
adequadas quanto aos aspectos sanitários, a um preço acessível. Contudo, a contaminação
dos alimentos pode surgir pelas condutas e atitudes dos próprios usuários durante o
autosserviço. Este estudo teve como objetivo verificar, analisar e avaliar comportamentos e
atitudes de riscos que possam comprometer a sanidade das refeições servidas, por parte de
usuários de um Restaurantes Universitários, antes e depois de uma intervenção educativa. A
pesquisa tratou de um estudo de campo, qualiquantitativo, prospectivo e de caráter exploratório,
por meio de observação não participante, amostragem por conveniência e amostra
sistematizada com avaliação pré e pós intervenção educativa, sendo dividida em três etapas e
realizadas em um RU, localizado na cidade de São Carlos, durante todo o horário de almoço. O
resultado mais preocupante é o que se refere à baixa frequência de higienização das mãos,
pois está na base de qualquer conjunto de comportamentos de garantia de segurança sanitária.
Obter melhores índices de higienização adequada das mãos deve ser prioridade para a
melhoria das condições de segurança alimentar de qualquer RU. Os resultados demonstram a
necessidade de um investimento maior na educação constante dos usuários, com reforço sobre
comportamentos adequados e inadequados em áreas de autosserviço em restaurantes de
coletividades e vários tipos de recursos podem e devem ser utilizados. Ações educativas por
meio de folders, cartazes e displays colocados em pontos estratégicos do Restaurante, de
forma chamativa, para propiciar novos aprendizados, aumentar a possibilidade de alteração de
comportamentos automáticos e propiciar a criação de novos hábitos mais seguros e adequados
à segurança alimentar própria e do conjunto de usuários do RU.
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INTRODUÇÃO: A comunicação é a forma que os seres humanos e animais partilham diferentes
informações entre si tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em
sociedade. A comunicação terapêutica é a comunicação enfermeiro-paciente. Ela tem a
finalidade de identificar e atender as necessidades de saúde do paciente e assim contribuir para
a melhor prática de enfermagem, ao criar oportunidades de aprendizagem e despertar nos
pacientes sentimentos de confiança. O uso da comunicação terapêutica pelo enfermeiro
aumenta a aceitação e o entendimento do paciente quanto a realização dos procedimentos,
diminuindo a ansiedade e contribuído no prognóstico tanto da assistência prestada, quanto dos
resultados esperados em relação a recuperação do cliente. Ainda hoje, as medidas de conforto
e comunicação, traduzidas no processo de humanização do cuidado, continuam um discurso
ideal, porém ainda distante da realidade dos usuários e dos trabalhadores da área da saúde.
OBJETIVO: Realizar uma busca na literatura sobre o tema a comunicação terapêutica e
analisar o processo de comunicação desenvolvida por enfermeiros no cuidado aos pacientes
críticos. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão em artigos baseados na saúde, mas como
um todo, realizada no Google acadêmico e na base de dados Scielo. RESULTADOS: Foram
utilizados 4 artigos dando-se foco em um específico o qual expôs uma pesquisa sistemática não
participante. Durante o período da observação sistemática não participante, foram totalizados
514 procedimentos pela equipe multiprofissional. As ações de cuidado foram agrupadas,
conforme sua frequência. As medidas de conforto estiveram presentes em 45% das ações de
cuidado desenvolvidas e o estabelecimento de comunicação em 40% destas ações. Em um
determinado artigo, a pesquisa foi desenvolvida em um centro de terapia Semi-Intensiva. A
técnica de coleta de dados foi a observação sistemática não participante, em que o observador
entra em contato com o grupo, mas não se integra a ele, observando de forma imparcial, sem
pré-julgamentos. É uma observação sistemática, consciente e dirigida a um determinado fim.
Os sujeitos da pesquisa foram os integrantes da equipe multiprofissional de saúde, atuantes na
referida clínica durante o período de observação. As ações executadas pela equipe
multiprofissional foram registradas individualmente e categorizadas quanto a presença ou
ausência da comunicação e medidas de conforto durante a realização do cuidado.
CONCLUSÃO: Em virtude do que foi mencionado, a comunicação mesmo que não utilizada
com os pacientes em estado crítico na instituição apresentada no artigo, ainda é muito existente
em outros hospitais, e de vital importância para a melhora tento patológica quanto emocional do
paciente. Para ter mais eficácia nas comunicações, a equipe deve se organizar para planejar,
implantar e avaliar os resultados, e assim podendo ter a comunicação mais em pratica, não só
para a melhoria no atendimento, mas também para o cliente, tendo em vista que, o enfermeiro
tem que conhecer o paciente como um todo, podendo o compreender e satisfazer suas
necessidades maiores.
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INTRODUÇÃO: Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença crônica autoimune e desenvolve-se
geralmente na infância ou adolescência, onde as células do sistema imunológico atacam as
células do pâncreas impedindo-o de fornecer insulina para o corpo, que por sua vez é
responsável por metabolizar açucares, assim elevando seus níveis. Os níveis elevados de
glicose na corrente sanguínea por tempo prolongado afetam o funcionamento de vários órgãos
como: coração, rim, retina, entre outros, que devido ao não cuidado pode acarretar
consequências para vida dessa criança/adolescente. Sua incidência é mundial, acometendo
cerca de 70 mil pessoas com menos de 15 anos todos os anos. Assim, considerando o
crescente número de crianças portadoras de diabetes mellitus tipo 1, a importância do
conhecimento dos direitos em saúde dessas crianças para as famílias, e as implicações da falta
desse conhecimento, que reflete em maiores custos, sobrecarga familiar e recorrências de
procedimentos invasivos à criança, destaca-se a necessidade de explorar essa temática,
surgindo como questão pesquisa: “O conhecimento da família acerca dos direitos em saúde da
criança com Diabetes tipo 1 interverem no cuidado à criança e dinâmica familiar?”. OBJETIVO:
Identificar o conhecimento de famílias de crianças com diabetes mellitus tipo 1 acerca dos seus
direitos em saúde e a interveniência do mesmo na dinâmica familiar. MÉTODOS: Trata-se de
uma pesquisa qualitativa, que será realizada com famílias de crianças portadoras de diabetes
mellitus tipo 1, residentes no município de São Carlos, interior de São Paulo. As famílias serão
contatadas a partir de informantes-chave através da técnica de bola de neve. Os dados serão
coletados por meio de entrevista semiestruturada que serão gravadas e transcritas na íntegra.
A análise dos dados dar-se-á pela Análise de Narrativa. RESULTADOS ESPERADOS: Espera-
se com a realização da pesquisa traçar um paralelo entre o conhecimento dessas famílias e a
sua implicação para o cuidado efetivo e consequências na dinâmica familiar, a fim de elencar
proposição de assistência de enfermagem que venha a atender as reais necessidades de
cuidado e informações dessas famílias.
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A atividade física adaptada surgiu na Inglaterra, como forma de reabilitar pessoas que haviam
se lesionado durante o período da segunda guerra mundial. Notou-se significativa melhora
quanto ao comportamento físico e psicológico dos praticantes de tais atividades, principalmente
porque no período pós-guerra, o indivíduo não se sentia mais importante para a sociedade.
Com o passar dos anos a atividade física adaptada deixou de ser apenas para reabilitação e
passou a ter um caráter de interação social e esportivo. Vários países passaram a realizar tais
atividades, e, na mesma Inglaterra, em uma vila chamada Stoke Mandeville realizou-se uma
competição que seria inspiração para a criação dos jogos paraolímpicos. O esporte passou a
ter papel importante com a paraolimpíada, o de incluir socialmente pessoas com deficiência.
Este estudo teve como objetivos: analisar aspectos históricos quanto a importância da atividade
física adaptada como forma de incluir pessoas com deficiência em um ambiente social e
investigar as dificuldades dos profissionais de educação física quanto da prescrição deste tipo
de atividade. O objetivo desta pesquisa é demonstrar as principais dificuldades encontradas por
profissionais de Educação Física ao se depararem com alunos com deficiência física. Foi
realizada pesquisa de campo com entrevista semiestruturada. Foram entrevistados 10
profissionais de Educação Física, utilizando um roteiro com 5 perguntas abertas. Para os
resultados serem válidos, os entrevistados deveriam atender os seguintes pré-requisitos: 1-
serem atuantes na área da educação física fora do ambiente escolar; 2- terem alguma
experiência com alunos com deficiência. Não foram válidas as respostas dos entrevistados que
nunca tiveram contato com atividade física adaptada ou alunos com deficiência física. As
respostas dos professores foram comparadas aos dados teóricos encontrados na literatura
sobre tal tema. Os resultados, do nosso estudo, mostram que em relação ao profissional de
Educação Física, apenas 20% está capacitada para atender esse público. Através do
questionário notamos que 60% dos entrevistados tiveram contato com deficientes durante
alguma atividade física, e destes, apenas 20% buscaram maior conhecimento sobre o assunto.
As Politicas publicas estão constantemente buscando meios de incluir da pessoa com
deficiência. Uma forma de melhorar esse cenário seria a implantação de cursos específicos de
modo que o local de trabalho auxilie para que os profissionais estejam aptos quando tiverem
um aluno com deficiência em sua aula. Outra mudança é que os locais forneçam um espaço
adequado e com todas as estrutura adequada para que , alunos com deficiência consigam ser
atendidos de maneira adequada e segura.
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Trabalho de Pim II Controle de Qualidade aplicado a medicamento similar Este trabalho tem
como objetivo investigar a importância do controle de qualidade aplicado a medicamentos
similares, a sua aplicação visa minimizar erros durante a produção, desde as matérias-primas
até o produto final. Os procedimentos realizados são aqueles que a matéria-prima após ser
analisada visualmente, passa por análises físico-químicas e microbiológicas. Após as análises
prontas, é realizada a parte de verificação da data, lote, embalagem onde serão empacotados
os medicamentos e pesagem da matéria-prima e as mesmas serão utilizadas na preparação
dos medicamentos. Medicamentos são produtos farmacotecnicamente obtidos ou elaborados
para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Dentre os medicamentos é possível
encontrar três diferentes tipos de classificação: similar, genérico e referência. - Medicamento
Similar: Possui o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, mesma concentração,
forma farmacêutica, via de administração, posologia e mesma indicação terapêutica. -
Medicamento Genérico: É similar e intercambiável ao produto inovador. A intercambialidade é
reconhecida através de testes de equivalência farmacêutica, realizados por laboratórios
credenciados pela ANVISA. Se aceita que a formulação e o processo de fabricação não sejam
idênticos, desde que as diferenças não comprometam a bioequivalência dos produtos. -
Medicamento Referência: Medicamento inovador que passou por ensaios clínicos antes da
obtenção do registro para comercialização e após expirar o período da patente, passa a ser
considerado como medicamento de referência. Há alguns anos, o medicamento similar podia
ser produzido sem realizar os testes de controle de qualidade, com a lei estes também
passaram a ser obrigatoriamente analisados pelo CQ. Alguns dos ensaios mais importantes
realizados são: aspecto físico, cor, cheiro, espessura, diâmetro, friabilidade, dureza, variação da
massa, tempo de desintegração, volume, viscosidade e pH. Quando os resultados apontam
desvios na qualidade, medidas corretivas devem ser tomadas e registradas. A comprovação da
equivalência terapêutica por testes ou ensaios clínicos permite que os produtos se apropriem
dos resultados sobre eficácia e segurança.
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Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada pela limitação do
fluxo aereo, de comprometimento local e sistêmico acometendo em especial a população idosa.
Apresentando sintomas como, dispneia, perda de peso, fraqueza muscular, cansaço e tosse
excessiva. A dispneia é o sintoma mais comum e incapacitante presente nessa doença,
levando a dificuldade em respirar, podendo comprometer a realização das atividades diárias e
qualidade de vida. Outro sintoma importante é a presença de dor musculoesquelética com
diminuição da força muscular, principalmente em idosos, podendo levar a diminuição na
mobilidade, consequentemente em dificuldades para realizar as atividades de vida diária,
interferindo na autonomia e qualidade de vida. O tratamento dessa doença é composto por uma
equipe multidisciplinar, visando uma melhor qualidade de vida para esses pacientes, a
fisioterapia busca um programa de tratamento com reabilitação pulmonar, prevenção a
progressão da doença e comorbidades associadas, diminuição de sintomas, fortalecimento
muscular, independência funcional proporcionando melhor qualidade de vida. Objetivo: Avaliar a
área de extensão causada pela dor e observar se existem correlações com a dispneia em
idosos o com diagnóstico da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Métodos: Trata- se
de um estudo transversal de caráter descritivo, com amostra por conveniência, realizado na
Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista. Para coleta de dados foi
utilizado questionário do Diagrama de Corlett (DC) e a Escala de dispneia modificada (MRC),
ambos validados e traduzidos para o português brasileiro. Resultados: Foram selecionados 8
pacientes com a doença pulmonar obstrutiva crônica obstrutiva, os quais 75% destes relataram
presença de dor unilateral no membro superior direito, 50% queixaram-se de dor no membro
superior esquerdo e na região do tronco, 62,5% sentiram dor no membro inferior em ambos os
lados. Na escala de dispneia, 50% dos pacientes apresentaram grau 4 e 50% relataram
apresentar grau 5. Considerações finais: A dor musculoesquelética é um sintoma muitas vezes
negligenciado na DPOC, podendo ou não estar relacionada a dispneia, sugere-se novos
estudos sejam realizados com o objetivo de verificar se existe relação entre estes sintomas.
Palavras Chaves: Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), corllet, dispneia, idosos.
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RESUMO INTRODUÇÃO: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença de
comprometimento pulmonar e sistêmico. Já está bem estabelecido na literatura que os
pacientes com DPOC apresentam redução da mobilidade diafragmática devido a sua doença.
Contudo, poucos estudos tem investigado os comprometimentos no alinhamento postural.
Apesar da escassez na literatura no que se refere à descrição quantitativa das alterações
posturais em pacientes com DPOC, observa-se na prática clínica os comprometimentos
posturais que parecem ficar mais evidentes principalmente alterações na coluna lombar e
cervical nos pacientes em estágios mais avançados da doença. OBJETIVOS: Avaliar a
incapacidade funcional na coluna lombar e cervical e a relação com o grau de obstrução em
pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). MÉTODOS: Estudo transversal
de caráter descritivo, com amostra por conveniência. Foram selecionados 8 pacientes que
participavam do programa de fisioterapia cardiorrespiratória realizado na Clínica Escola de
Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista que tivessem diagnóstico médico de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Para a coleta de dados foram utilizados dois
questionários. Questionário de Incapacidade Roland Morris (RMDQ) e o Questionário de Índice
de Incapacidade Cervical (Neck Disability – NDI), validados e traduzidos para população
brasileira. RESULTADOS: Em relação a coluna lombar a maioria dos pacientes apresentaram
incapacidade (n= 5, 62,5%) e em relação a coluna cervical apenas 1 paciente não apresentou
incapacidade. Foi realizado o teste de Spearman e de acordo com a resposta de cada
indivíduo, não houve correlação com os questionário de incapacidade lombar e cervical e o
grau de obstrução (VEF1). Portanto, os resultados não foram significativos. CONCLUSÃO:
Apesar de alguns indivíduos com DPOC terem apresentado alterações na capacidade funcional
tanto na coluna lombar quanto na coluna cervical prejudicando muito de suas atividades diárias,
não foi encontrada correlação com o grau de obstrução (VEF1). Palavras-chave: DPOC,
Questionário de Incapacidade Roland Morris (RMDQ), Questionário de Índice de Incapacidade
Cervical (Neck Disability – NDI).
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Para obter um sistema positivo de produção de leite na propriedade, a taxa de morbidade e
mortalidade do rebanho devem ser baixas, obtendo cuidados redobrados desde o nascimento
do bezerro até o desmame, para que o bezerro tenha um desenvolvimento adequado para
obter uma boa produção. Os cuidados antes do parto se iniciam com as vacas prenhes
separando-as, no último mês de gestação, em um piquete ou pasto maternidade de fácil
acesso, oferecer as vacas prenhes um pasto de boa qualidade, água e carga-animal adequada.
Outro fator importante é a vacinação das vacas prenhes no 8° mês de gestação contra doenças
especificas do rebanho, para que aumente o nível de anticorpos no colostro para ser passado
ao bezerro para sua melhor adaptação no ambiente. O colostro é a primeira secreção mamaria
onde possui toda imunidade que será transmitida da mãe ao filho além de um alto valor
nutricional. Esse colostro deve ser ingerido pelo neonato durante as primeiras 6 horas de vida
do animal e no máximo até 24 horas para que possa ser transmitido toda imunidade para
proteger o bezerro de doenças durante seus primeiros meses de vida. Após o nascimento do
bezerro deve ser feito a desinfecção do umbigo com uma solução de iodo 10%, internamento
no umbigo com auxílio de uma seringa e externamente banhar o umbigo com iodo, e apenas
amarrar quando possuir hemorragias. Realizar a cura do umbigo duas vezes ao dia durante os
três primeiros dias de vida para prevenir onfalites, onfaloflebites, onfaloarterites e uraquites. A
diarréia e as doenças do complexo respiratório são as principais doenças dos bezerros. A
diarreia é um sinal clínico que pode ser observado constantemente, sendo uma das principais
causas de morte em bezerros pois ocasiona grande perda de eletrólitos corporais e líquidos,
causando desidratação que, dependendo do grau, pode levar à perda de peso, evoluindo para
um choque hipovolêmico e até mesmo a morte do animal por falência circulatória. Diarreia por
colibacilose, é causada por um desequilíbrio alimentar. Diarreia por Salmonelose, é transmitida
pela ingestão de agua ou alimentos contaminados. A eimeriose (coccidiose), acomete animais
jovens, onde esse bezerro apresenta diarreias aquosas sanguinolentas e fétidas. As doenças
respiratórias tem como causa primaria alguns tipos de vírus que permitem a infecção
secundária por bactérias oportunistas. A pasteurelose é uma pneumonia que acomete os
bezerros. Porem a prevenção contra ela começa pela vacinação da gestante no oitavo mês,
que passara através do colostro os anticorpos contra essa doença para os seus bezerros. Além
disso, pode ocorrer as parasitoses que para ocorrer dependem do tipo de manejo e higiene da
propriedade, onde, esses cuidados precisam ser redobrados já que podem refletir diretamente
na produção do rebanho. O controle dos vermes gastrintestinais através de vermífugos devem
ser realizados a partir do desmame do bezerro até os dois anos e meio de vida, fornecendo
vermífugos nos meses de maio, julho e setembro. As vacas prenhes devem ser dosificadas em
julho ou agosto. Ao serem desmamados, os bezerros continuam em contato exclusivo com as
pastagens; portanto, há o risco bem maior das infecções com as larvas de vermes disponíveis
nas pastagens. Inclusive é de extrema importância lembrar do processo de desmame dos
bezerros em função do estresse acarretado com a consequente fragilidade imunológica.
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DE ATLETA AO CARDIOPATA: EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS CARDIOVASCULARES EM
DECORRÊNCIA DO USO INCONTROLADO DOS ESTERÓIDES ANABOLIZANTES RESUMO
INTRODUÇÃO: Os esteroides anabolizantes (EA) são derivados da testosterona (hormônio
masculino). A testosterona possui dois efeitos atribuídos a ela: anabólico e androgênico. Os
efeitos androgênicos são responsáveis pelo crescimento do trato reprodutor masculino e
desenvolvimento das características sexuais secundárias, enquanto que os efeitos anabólicos
estimulam a fixação do nitrogênio e aumentam a síntese proteica. Dito isto, pelos efeitos
anabólico, tem se utilizado de maneira descontrolada essa substâncias com um o intuito
hipertrofia muscular, entretanto sabe-se que muitas são complicações atribuídas ao EA com
repercussões importantes para o sistema cardiovascular. OBJETIVO: identificar os principais
efeitos e consequências do uso de EA, especialmente no sistema cardiovascular. METODOS:
Foi realizado um estudo exploratório por revisão bibliográfica, no qual pesquisas foram
realizadas nos bancos de dados Bireme, PubMed, Lilacs e SciELO, a partir do ano de
1990.Dentre os estudos selecionados, foi analisado todo o contexto teórico que pudesse
fundamentar o tema da pesquisa e que realmente tivesse relevância para a incrementação na
pesquisa, a fim de que as informações tornassem o trabalho mais plausível no seu
entendimento , promovendo uma reflexão sobre este tema. RESULTADOS: Foram encontrados
inúmeras alterações, consequências estruturais e funcionais da musculatura cardíaca seja por
efeitos diretos ou indiretos, bem como doença isquêmica, infarto agudo do miocárdio, fibrilação
ventricular, tromboses e insuficiência cardíaca, caracterizando riscos de mortes súbitas. Desta
forma, é essencial inúmeras estratégicas educacionais, de controle e vigilância sendo
necessários o engajamento dos profissionais da saúde. Palavras chaves
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A introdução alimentar, inicia-se após os seis meses de vida da criança, em virtude da
maturidade fisiológica, digestória, imunológica e neurológica, sendo de extrema importância
para garantir o aporte nutricional e o correto desenvolvimento, além da formação de hábitos
alimentares que repercutirão na vida adulta. Existem diferentes abordagens para a introdução
alimentar, a Tradicional (papas e purês), recomendada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) e o Ministério da Saúde (MS) e as novas formas alternativas, o Baby Led Weaning
(BLW) e o Baby-Led Introduction to Solids (BLISS). O BLW defende a autonomia da criança
com oferta de alimentos em pedaços, tiras ou bastões, estimulando a interação com a comida e
evoluindo de acordo com o tempo de desenvolvimento da criança. O BLW mantêm as
recomendações quanto a oferta de alimentos in natura, a manutenção do aleitamento materno
e/ou fórmula infantil, o respeito aos sinais de prontidão, de fome e saciedade, além da
promoção de oferta variada de alimentos. O BLISS, segue a mesma técnica do BLW, onde
criança continua no controle de sua alimentação, porém, se diferencia do BLW, em relação as
orientações específicas para atingir as necessidades energéticas, deficiência de ferro e
diminuindo o risco de engasgo, com o corte adequado dos alimentos. Portanto, o presente
estudo terá como objetivo o desenvolvimento de um material educativo digital, no formato e-
book, contendo informações e receitas de preparações culinárias e cortes de alimentos para a
correta abordagem da introdução alimentar com ênfase em BLW e BLISS. Será realizada uma
revisão de literatura em livros e artigos indexados em bases de dados como Scielo, Pubmed e
Medline, publicados no período de 10 anos (de 2010 a 2019), utilizando-se dos seguintes
descritores: alimentação infantil, alimentação complementar, introdução alimentar, Baby Led
Weaning e Baby-Led Introduction to Solids. Essa revisão servirá para a construção e
elaboração do material para orientação aos pais e cuidadores. Será utilizado a plataforma
digital gratuita, Canvas (www.canvas.com), para a elaboração do e-book, com linguagem
informal, didática e ilustrativa. Todas as preparações culinárias a serem desenvolvidas, serão
testadas e elaboradas com a construção de fichas técnicas. Os alimentos utilizados serão
cortados em formato e/ou preparados conforme recomendações da abordagem e fotografados.
As imagens serão disponibilizadas no material. Assim, pretende-se contribuir com informações,
capacitação e aprimoramento dos pais e cuidadores para a realização da abordagem BLW e
BLISS na introdução alimentar infantil de forma segura. Palavras Chave: Introdução Alimentar.
Alimentação Complementar. BLW. BLISS. Alimentação do lactente.
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As plantas são fontes alimentares de diferentes compostos químicos, comumente denominados
fitoquímicos ou compostos bioativos que são substâncias com importante atividade biológica
oriundas do metabolismo secundário da planta. Assim, o conteúdo químico destes compostos
pode sofrer influências de alguns fatores como sazonalidade, solo, variedade do alho, grau de
maturação, entre outros fatores posteriores à cadeia produtiva, como o armazenamento, a parte
comestível do vegetal (bulbo, raiz, folhas, caule), consumo do vegetal in natura ou após o
processo de cocção. O alho (Allium sativum L.) pertence à família Liliaceae, que contém mais
de 700 espécies, incluindo cebola, alho-poró e cebolinha. O consumo de compostos bioativos
com propriedades antioxidantes presentes no o alho tem sido amplamente recomendado por
conta de seus efeitos biológicos, principalmente no combate ao estresse oxidativo, dentre
outras atividades como estimulante do sistema imunológico e propriedades antimicrobianas
naturais. O consumo do alho data desde a antiguidade, no entanto, hoje a sua principal
aplicação é como condimento na culinária, melhorando a palatabilidade e conferindo
propriedades antimicrobianas aos alimentos. Neste contexto, o objetivo do presente estudo será
desenvolver uma bala funcional contendo como ingrediente o alho (Allium sativum L.) e avaliar
sua aceitação entre potenciais consumidores. A pesquisa será desenvolvida experimentalmente
no laboratório de técnica dietética de uma universidade privada do interior do estado de São
Paulo. Para verificar a aceitação do produto, serão realizados uma análise sensorial utilizando
teste afetivo de aceitabilidade com escala hedônica com provadores não treinados compostos
por alunos e funcionários da universidade e, em seguida será aplicado um teste de intenção de
compra. Com isso espera-se obter um produto com boa aceitação entre o público teste, para
futuramente estar disponível para comercialização.
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A fisiologia do exercício em equinos é o estudo das modificações fisiológicas em resposta ao
exercício e como algumas variáveis são alteradas. Para avaliação do grau de exigência
metabólica, algumas variáveis como o lactato (subproduto do metabolismo anaeróbico) e a
glicemia possuem alto valor como indicadores da capacidade aeróbica de um indivíduo, e a
enzima creatina quinase (CK) é a principal indicadora de lesão à musculatura esquelética. O
presente estudo foi realizado com 20 equinos da raça Quarto de Milha, praticantes da
modalidade de Rédeas, esses foram divididos em 2 grupos experimentais, sendo o grupo um
composto por potros em início de treinamento e o grupo dois composto por equinos adultos em
competição, todos em bom estado sanitário, nutricional e clínico. Os animais foram submetidos
a dois exercícios testes, sendo o primeiro (ET1) uma simulação de uma prova oficial da
modalidade de Rédeas, e o segundo exercício um teste incremental padronizado, usado para
determinação da V2 e V4, variável utilizada para avaliação do grau de condicionamento físico
de atletas. Foi coletado sangue venoso em momentos antes, durante e após o exercício. As
concentrações de lactato (La-; mmol/L), glicose (Glu; mg/dL) e da enzima creatina quinase (CK;
U/L) foram feitas em analisador automático e submetidas à Análise de Variância (One Way
ANOVA), os valores médios comparados pelo teste de Tukey, com nível de significância
P=0,05, utilizando-se o programa R®, para as variáveis V2 e V4 os grupos foram comparados
pelo teste T para amostras independentes (p=0,05). Os dados obtidos em ET1 revelaram que
após o início da atividade física houve um aumento significante de lactato plasmático em ambos
os grupos, assim como declínio, no momento inicial, de glicose que sequencialmente foi
estabilizado, a enzima creatina quinase mostrou maior valor no grupo dos atletas em início de
treinamento em relação aos competidores. Em ET2 os valores foram correspondentes ao ET1
em relação as mensurações de lactato, glicose e creatina quinase. Os valores de V2 e V4
corroboraram com o esperado devido ao nível de treinamento dos atletas.
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A diabetes tipo II (DM2) é uma desordem metabólica que ocorre pela resistência à insulina,
gerando hiperglicemia, que pode acarretar diversos outros problemas para a saúde. A DM2 é
mais suscetível em pessoas com mais 40 anos obesas, logo é uma doença relacionada à idade
e à obesidade. O processo de envelhecimento faz com que haja perda de massa muscular e
acúmulo de gordura, contribuindo para a patologia, isso porque, o tecido adiposo quando
inflamado libera a citocina pró-inflamatória TNF-a que é a responsável em gerar a resistência à
insulina. O treinamento Resistido (TR) tem sido praticado por indivíduos de diferentes faixas
etárias, sendo benéfico em diferentes aspectos e contribuindo no tratamento de patologias, no
caso da DM2, como: translocação de GLUT-4 por via independente á insulina, hipertrofia,
redução de gordura corporal, aumento dos estoques de glicogênio, aumento do metabolismo
basal e melhora na sensibilidade à insulina. Este trabalho teve como objetivo avaliar os
benefícios do TR no controle glicêmico da DM2, avaliando se houve: redução de hemoglobina
glicada (Hb1Ac), redução da glicemia, melhora da sensibilidade à insulina, ganho de massa
muscular e ganho de força. O trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica
sistemática reunindo artigos no período de 1995 a 2019. Pode-se concluir que o TR com
aumento progressivo de intensidade foi muito significativo na redução de Hb1Ac, assim como o
TR com aumento progressivo de séries que teve resultado semelhante nesse quesito e atingiu
todos os parâmetros avaliados, sendo muito significativo na redução da glicemia e na melhora
da sensibilidade à insulina. Outro tipo de treinamento que obteve resultados satisfatórios foi o
TR junto com o aeróbio aplicado em mulheres, mostrando que pode ser muito benéfico para a
melhora da sensibilidade à insulina quando feito em dias diferentes. Todos os treinamentos que
apresentaram aumento de força e hipertrofia tiveram resultados significativos de forma
semelhante. Apesar de que nem todos os trabalhos avaliaram todos os quesitos propostos pelo
estudo de forma geral todos os treinamentos tiveram apresentaram benefícios o que comprova
que TR é benéfico para indivíduos com DM2.
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Introdução: O câncer de mama é a doença que mais acomete a população feminina, com alta
incidência. Diante disso, pode-se observar diversas dificuldades enfrentadas pelas mulheres
por ela acometidas. Perante esses fatos, podemos notar que dentre todas as dificuldades, a
maior delas é a aceitação, pois haverá desafios que o tratamento trará na sua rotina, tais como,
nas atividades domésticas, maternidade e principalmente sua parte estética e sua sexualidade.
O medo de como tudo se encaminhará é um grande marco na vida dessas mulheres, pois
muitas vezes a própria família não tem conhecimento e acaba lindando com a doença como o
fim da vida, antes mesmo de começar o tratamento. Após o diagnóstico, a segunda etapa onde
as pacientes se encontram desorientadas e angustiadas, é com o tratamento quimioterápico,
por causa de seus efeitos colaterais, sendo um de seus exemplos, a perda de cabelo, náuseas,
pois são de grande proporção. Uns dos sentimentos desenvolvidos por essas mulheres, além
do medo, é a depressão, em vista disso, várias mulheres procuram grupos de apoio ou até
mesmo se aproximando de pessoas com a mesma patologia, para facilitar o enfrentamento da
enfermidade. Objetivo: Descrever a percepção de vida das mulheres que descobrem o câncer
de mama, suas reações, vivências, como lidam no cotidiano e de maneira que enfrentam tudo
isso. Metodologia: Estudo qualitativo, sendo efetuado através de entrevistas e conversas
aplicando um questionário, onde cada mulher contará como foi sua experiência com o
diagnóstico. Resultados esperados: Diante da pesquisa realizada, pretende-se abordar as
dificuldades de aceitar o adoecimento e o quanto o apoio da família e amigos são importantes
para essas pessoas. Uma forma de lidar com mais leveza, levando a um tratamento de boa
qualidade. Palavras chaves: enfrentamento, dificuldades, câncer de mama, enfermagem.
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA
CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR

SILVA, L. R. (AUTOR PRINCIPAL); VALDETARO, M.G.C.K. (CO-
AUTOR); SCHNEIDER, V. C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde,
possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e desenvolvimento humano, com
qualidade de vida e cidadania, e por isso, devem ser adequadas, equilibradas e compatíveis a
cada fase da vida. A identificação de fatores que influenciam os hábitos alimentares das
crianças é importante para detectar e corrigir problemas que possam afetar futuramente a
saúde. Na infância, as crianças começam a criar independência e a formar hábitos alimentares,
sendo necessária a oferta e o incentivo de uma boa alimentação, com alimentos diversificados
e cardápios adequados, cabendo, principalmente, à família e a escola incentivarem estas da
melhor maneira possível. A escola desempenha um papel fundamental na formação dos
hábitos de vida e da personalidade da criança, portanto, é um ambiente favorável à formação
de hábitos saudáveis e ao aprendizado de práticas relacionadas à alimentação. Crianças em
idade escolar já possuem preferências alimentares e, muitas vezes, priorizam o consumo dos
alimentos que possuem alto teor de gordura, açúcar e sal, e evitam os vegetais e as frutas.
Sendo assim, torna-se essencial desenvolver a Educação Alimentar e Nutricional (EAN),
considerada um instrumento importante para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e
uma estratégia preconizada pelas políticas públicas em alimentação e nutrição. Com os reflexos
no estado de saúde da população mundial, em destaque o aumento da prevalência da
obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, verifica-se a necessidade de
fortalecer essa estratégia para promover e melhorar o estado de saúde da população. Os
brinquedos, também considerados ferramentas educativas ou lúdicas, contribuem para a
assimilação neste momento, e cabe ao nutricionista selecionar e identificar os recursos
disponíveis para o desenvolvimento do programa educativo. O objetivo deste trabalho será
desenvolver hábitos alimentares saudáveis, através de atividades lúdicas de EAN, com crianças
de 6 a 10 anos de uma escola particular no interior do estado de São Paulo. Serão aplicados
dois questionários aos pais ou responsáveis. O primeiro será composto por variáveis
sociodemográficas e o segundo, um questionário de frequência alimentar (QFA), proposto pelo
Ministério da Saúde, com base nos dez passos para a alimentação saudável. Serão propostas
atividades lúdicas de EAN para as crianças e seus professores, durante um período de
aproximadamente dois meses, sendo, uma atividade por semana, no total de oito atividades. As
atividades a serem desenvolvidas envolverão recortes de revistas, pintura, culinária e jogos, no
intuito de promover, na prática, a alimentação adequada. Após o término de cada uma das
atividades de EAN, será aplicado um teste de satisfação e conhecimentos, através de uma
escala hedônica facial de 5 pontos. Após a coleta dos dados, estes serão tabulados e
apresentadas estatísticas descritiva e inferencial no programa Excel for Windows, versão 2018.
Espera-se com este trabalho incentivar o consumo de uma alimentação saudável e através do
aprendizado, promover mudanças significativas nos hábitos dos escolares. Palavras-chave:
hábitos alimentares; crianças; educação alimentar e nutricional; escolares.
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE: EFETIVIDADE DE UMA
CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO ENSINO
INFANTIL SOBRE A OBSTRUÇÃO DE VIAS
AÉREAS POR CORPO ESTRANHO (OVACE)

MESQUITA, D.D. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, J.P. (CO-
AUTOR); GARBUIO, D.C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A falta de conhecimento sobre a atuação de urgência e emergência pode causar condutas
inapropriadas e manipulação incorreta da vítima. O suporte básico de vida nas escolas é
extremamente importante para reduzir danos mais graves devido à manipulação incorreta e
incapacidade de prestar atendimento imediato. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a
efetividade de uma capacitação para professores e equipe do ensino infantil no reconhecimento
da obstrução de vias aéreas (engasgo) e aplicação das manobras para sua desobstrução. A
capacitação foi realizada com auxílio de recursos audiovisuais (apresentação power point) com
o conteúdo: anatomia do trato respiratório e digestivo, tipos de corpos estranhos, como ocorre o
engasgamento, as manifestações clínicas da OVACE, bem como, as diferenças entre os sinais
em Obstrução Parcial e Obstrução Total; por fim, foram apresentadas as Manobras Heimlich em
diversas situações : Bebes, Crianças e/ou Adulto e em mulheres no estado de gravidez ou
obesidade, reforçando qual 1ª conduta ser seguida e como proceder diante da situação. Após a
explanação teórica foi realizada uma simulação utilizando uma boneca para melhor
compreensão das manobras. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter exploratório e
descritivo, que foi desenvolvido em duas escolas públicas municipais do interior de São Paulo
que oferecem ensino infantil. A coleta de dados foi realizada em um único momento com a
aplicação de um questionário, a capacitação e a aplicação do questionário pós-capacitação aos
professores e equipe das escolas em estudo. Os resultados apontam uma melhora do
conhecimento sobre a identificação do engasgo e da utilização das manobras para
desobstrução de vias aéreas. Destaca-se a necessidade de capacitações e um olhar com valor
educacional onde profissionais envolvidos na escola possam ser cuidadores de forma integral
da saúde além da educação dessas crianças .
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EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO AERÓBICO NA
EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA DE PACIENTES COM

DOENÇA DE PARKINSON

FAZAN, G (AUTOR PRINCIPAL); BERTOLETI, P.C (CO-AUTOR);
SERRAFIM, K.R. (ORIENTADOR); MARRARA, K.T. (CO-

ORIENTADOR) 
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EFEITO AGUDO DO EXERCÍCIO AERÓBICO NA EVOCAÇÃO DA MEMÓRIA DE PACIENTES
COM DOENÇA DE PARKINSON Gabriel Fazan (Autor Principal), Paola Cristina Bertoleti
(Coautora), Kamilla Tays Marrara (Coorientadora), Kelly Regina Serafim (Orientadora)
Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma patologia neurodegenerativa e progressiva do
sistema nervoso central caracterizada por alterações das funções motoras, que incluem tremor
de repouso, rigidez, bradicinesia e ajustes posturais deficitários. Entretanto, o comprometimento
cognitivo é comum mesmo nos indivíduos que não apresentam demência. Objetivo: Verificar a
eficácia do efeito agudo do exercício aeróbico na evocação da memória de pacientes com DP.
Métodos: Os participantes do estudo foram três indivíduos com diagnóstico de DP nos estágios
1 e 1,5, segundo a escala de Hoehn e Yahr modificada, que é classificada em cinco estágios e
varia de acordo com os sintomas motores do indivíduo. A avaliação da função cognitiva dos
pacientes foi realizada através do teste de memória verbal (RAVLT) e aplicada antes da
realização do exercício e imediatamente após a intervenção fisioterapêutica. Intervenção: Os
participantes foram submetidos a 60 minutos de exercícios de acordo com o seguinte protocolo:
10 minutos de aquecimento (exercícios ativos de membros superiores e alongamentos globais);
15 minutos de exercício aeróbico na esteira ergométrica; 20 minutos de exercícios realizados
através de circuitos e associados à dupla tarefa; 10 minutos de treino de marcha com pistas
visuais ou bastões e 5 minutos de resfriamento (exercícios de alongamento e relaxamento com
música). Resultados: Os resultados mostram que dois pacientes apresentaram um aumento de
duas palavras memorizadas imediatamente após o término do exercício, ou seja, um aumento
de aproximadamente 13% de acertos para ambos, enquanto o outro paciente manteve o
número de palavras memorizadas. Considerações Finais: De acordo com os resultados obtidos
pode-se observar uma melhora na função cognitiva (evocação da memória) imediatamente
após a realização de uma sessão de exercício aeróbico em pacientes com doença de
Parkinson. Palavras-chaves: doença de Parkinson, teste de memória verbal (RAVLT), exercício
aeróbico.
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EFEITO DA FISIOTERAPIA NO LINFEDEMA
ESCROTAL – ESTUDO DE CASO

ROCHA, B. S (AUTOR PRINCIPAL); AZAR,L.M.B. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: O linfedema é um tipo de edema gerado por um acúmulo anormal de líquidos e
substâncias no tecido, gerado por uma falha de funcionamento do sistema linfático (GODOY.
BELEZAK, 2005). Dentro da fisioterapia existem diversos métodos de tratamento, em especial e
bastante utilizado é a terapia física complexa, que se trata de um método de tratamento da
pele, previne de possíveis infecções, realização de Drenagem Linfática Manual que dilata os
canais tissulares e favorece a formação de neoanastomoses linfolinfáticas, o Enfaixamento que
visa gerar uma compressão na fase de contração muscular, e exercícios especiais chamados
de miolinfocinéticos que tem por objetivo a aquisição de movimentos e melhora sistêmica, além
de gerar uma contração muscular, e assim levar a uma drenagem linfática da região trabalhada
(VOGELFANG, 1995). Objetivo: Verificar a eficácia do processo de reabilitação através do
enfaixamento, drenagem linfática manual, exercícios miolinfocinéticos e exercícios respiratórios
para as complicações geradas pelo linfedema. Materiais e Métodos: O paciente com linfedema
foi submetido a dez sessões de fisioterapia com duração de 1 hora e 30 minutos, onde foi
realizado primeiramente a aplicação de óleo de girassol com creme neutro na região da bolsa
escrotal, para que pudesse ser realizado o enfaixamento da bolsa escrotal, após com o
paciente em decúbito dorsal foi iniciado a Drenagem Linfática Manual, nas regiões de tronco,
membros inferiores e bolsa escrotal, e por fim foi realizado exercícios miolinfocinéticos, em
decúbito dorsal e ortostatismo. Resultados: Foi observado através da análise das medidas
perimétricas e por imagens que ocorreu uma melhora maior da condição do linfedema até a 8a
Sessão, diminuindo o volume das regiões, porém nas sessões seguintes ocorreu um leve
aumento do volume das regiões. Conclusão: Com o estudo foi verificado resultados satisfatórios
até a reincidência de um novo processo infeccioso, de acordo com a análise das perimetrias
coletadas ocorreu uma redução no volume das regiões. Palavra-chave: linfedema escrotal,
fisioterapia
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EFEITO DAS MÍDIAS SOCIAIS NO CONSUMO DE
SUPLEMENTOS ALIMENTARES E

FITOTERÁPICOS EM GRADUANDOS DE
NUTRIÇÃO

SILVA, K.F. (AUTOR PRINCIPAL); FORMENTON, B.T. (CO-AUTOR);
GULKE, E.F.S. (CO-AUTOR); SARTARELLI, N.C. (ORIENTADOR) 
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A sociedade vem sendo influenciada por padrões corporais e estéticos durante toda a história,
mas com a globalização e o aumento da acessibilidade aos meios de comunicação essa
influência tornou-se mais intensa. As mídias sociais são plataformas on-line as quais
possibilitam a partilha de opiniões, vídeos, fotos, informações, entre outros conteúdos,
promovendo maior interação entre os usuários. Com a interatividade das mídias sociais é
possível realizar a busca de pessoas com interesses similares, formar comunidades virtuais
com pessoas que compartilham dos mesmos interesses. Neste contexto surgem os
influenciadores digitais que através da exposição da sua rotina diária, incentivam o consumo de
diferentes produtos, como por exemplo, suplementos alimentares e fitoterápicos. Se trata de um
fenômeno recente que interfere significativamente na população, intensificando padrões de
beleza de tal modo que é capaz de promover mudanças de comportamento dos indivíduos,
inferindo a mídia social como uma das mais importantes influenciadoras de tendências
mercadológicas na atualidade. Assim, o objetivo do presente estudo será avaliar o efeito das
mídias sociais no consumo de suplementos alimentares e fitoterápicos em graduandos de
nutrição. Trata-se de um estudo transversal descritivo que envolverá graduandos de nutrição de
uma universidade privada do interior do Estado de São Paulo. A pesquisa será feita através da
aplicação de um questionário aos graduandos do primeiro e último ano do curso de nutrição;
durante o período letivo, após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE). O questionário avaliará o perfil socioeconômico dos entrevistados; em seguida,
abordará questões sobre mídias sociais e o interesse sobre conteúdos relacionados à
suplementos alimentares e fitoterápicos e o seu consumo. Com isso espera-se analisar
quantitativamente e qualitativamente o efeito das mídias sociais no consumo de suplementos
alimentares e de fitoterápicos em graduandos de nutrição.
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MOTOR E NA FUNCIONALIDADE DE UM
PACIENTE PÓS-AVE – ESTUDO DE CASO

VIANA, D. R. (AUTOR PRINCIPAL); SERRAFIM, K.R.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma doença decorrente da diminuição
do suprimento sanguíneo para as estruturas encefálicas. Cerca de 40% dos indivíduos pós-AVE
não recuperam a deambulação independente, gerando uma diminuição da funcionalidade geral
e limitações na participação social. O objetivo do presente estudo foi verificar se o treino de
marcha na esteira e livre associado com exercícios de rotação de tronco (giros) melhoram a
velocidade, o equilíbrio e a independência funcional de um paciente pós-AVE através de um
estudo de caso. O paciente foi avaliado pré-intervenção e após 3 meses, por meio da ficha de
avaliação fisioterapêutica, teste cronometrado de levantar e ir da sigla em inglês Time up and
go test (TUG), escala de equilíbrio de Berg e escala de Medida de independência funcional
(MIF). As sessões de fisioterapia foram realizadas duas vezes por semana com duração de 60
minutos, o programa de exercícios constituiu de treino de marcha na esteira e no solo
associado aos exercícios de rotação de tronco, e exercícios de equilíbrio. Os resultados
mostraram uma diminuição do tempo do TUG pós intervenção de 13,94 segundos para 11,56
segundos, indicativo de um aumento da mobilidade funcional. O paciente apresentou melhora
na pontuação da MIF de 64 para 69 pontos, permanecendo na classificação de dependência
modificada (assistência de até 25% das tarefas) obtendo melhora nos aspectos de utilização do
sanitário, realização da marcha, expressão, interação social e na resolução de problemas. Na
escala de equilíbrio de BERG também teve melhora de 44 para 52 pontos, nos itens passar da
posição sentada para posição em pé, permanecer em pé sem apoio com os pés juntos,
alcançar a frente com o braço estendido permanecendo em pé, pegar um objeto no chão a
partir de uma posição em pé, girar 360 graus, posicionar os pés alternadamente no degrau ou
banquinho enquanto permanece em pé sem apoio, permanecer em pé sem apoio com um pé a
frente. Em nenhuma das escala apresentou piora. O presente estudo conclui que o treino de
marcha associado com exercícios de rotação de tronco e os exercícios de equilíbrio aumentam
a capacidade de realizar a marcha de uma maneira mais segura, diminuindo os riscos de
quedas e proporcionado ao paciente pós-AVE uma independência para realizar as atividades
de vida diária.
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EFEITOS DA EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA EM DOR
ASSOCIADA À EXERCICIOS EM SOLO SOBRE A

DOR E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM
FIBROMIALGIA

SANTOS, T.F (AUTOR PRINCIPAL); VIDOTTI, H.G.M
(ORIENTADOR); VERA, M.A.A (CO-ORIENTADOR) 
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THALIA FERREIRA SANTOS EFEITOS DA EDUCAÇÃO TERAPÊUTICA EM DOR
ASSOCIADA À EXERCICIOS EM SOLO SOBRE A DOR E QUALIDADE DE VIDA DE
MULHERES COM FIBROMIALGIA. Orientadora: Profa. Dra. Heloisa Giangrossi Machado
Vidotti Coorientadora: Profa. Dra. Mariana Arias Avila Vera UFSCar São Carlos 2019 RESUMO
Introdução: A fibromialgia (FM) é uma doença prevalente e muitas vezes incapacitante, que
acomete mais mulheres e tem como principal sintoma a dor crônica. Vários estudos já
mostraram que a hidroterapia é efetiva na melhora da dor e da qualidade de vida desta
população. Outros estudos já mostraram que a educação terapêutica em dor (ETD) também é
efetiva neste sentido. A ETD é uma intervenção barata, de fácil aplicação, com resultados muito
positivos em situações de dor crônica. Objetivo: foi avaliar o efeito da associação de exercícios
em solo e ETD em mulheres com FM. Métodos: Duas mulheres foram aleatoriamente alocadas
em duplas: exercícios em solo e exercícios em solo + ETD. No início do tratamento, foram
avaliadas a sensibilidade dolorosa, o impacto da FM, a catastrofização e a cinesiofobia. O
tratamento de exercícios em solo teve duração de 12 semanas. As mulheres foram avaliadas
outras 3 vezes: após 6 e 12 semanas (meio e final do tratamento). As mulheres alocadas no
grupo exercícios em solo + ETD participaram de 4 encontros ao longo das 12 semanas de
tratamento, em que abordavam os temas como fisiologia da dor, cronificação e exacerbação da
dor e automanejo da dor, além de informações sobre a FM. Resultados: O principal resultado
deste estudo, foi a melhora da qualidade vida, melhora do sono, alívio da dor, além de
proporcionar através da prática regular de exercícios, melhora no condicionamento físico.
Promovendo a diminuição dos sintomas da fibromialgia e proporcionam as pacientes uma
melhor interação biopsicossocial. Conclusão: A associação da ETD e o exercícios em solo,
promoveu melhora da qualidade vida, aprendizagem sobre fibromialgia e controle da dor.
Palavras Chaves: Fibromialgia, fisioterapia, ETD.
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EFEITOS DA TOXINA BOTULÍNICA TIPO A ASSOCIADA A UM PROGRAMA DE
FISIOTERAPIA NA ESPASTICIDADE E NA MOBILIDADE FUNCIONAL APÓS LESÃO
MEDULAR TRAUMÁTICA: ESTUDO DE CASO MARINA MARTINS DE SOUSA¹, KELLY
REGINA SERAFIM². Introdução: O Traumatismo Raquimedular (TRM) refere-se aos danos
causados na medula através de trauma direto e resulta em uma síndrome neurológica que
compromete as principais funções motoras, autonômicas e reflexas. Uma das complicações
mais comuns dessa doença é a espasticidade, que resulta em diminuição da amplitude de
movimento, contraturas e incapacidade para realizar as atividades de vida diária. Objetivo:
Verificar se o tratamento fisioterapêutico associado à aplicação de toxina Botulínica tipo A (TBA)
melhora a mobilidade funcional após 6 semanas (auge do efeito medicamentoso) e após 3
meses (declínio do efeito medicamentoso) da aplicação. Método: O participante do presente
estudo foi um homem de 49 anos com diagnóstico clínico de lesão medular traumática no nível
neurológico C6-C7 e quadro clínico caracterizado por paraplegia e espasticidade. O paciente foi
avaliado pré-intervenção e após 6 semanas da aplicação da toxina botulínica tipo A. A
mobilidade funcional foi avaliada através do teste de levantar e ir da sigla em inglês Time Up
and Go test (TUG), para avaliação da amplitude de movimento (ADM) foi realizada a
goniometria dos membros inferiores e para a mensuração manual da força muscular, foi
utilizada a Escala de Kendall, classificando-os em graus de 0 a 5. A espasticidade foi avaliada
através da Escala de Ashworth, que é medida de acordo com a resistência oferecida ao
movimento e graduada de 0 a 4. As sessões fisioterapêuticas foram realizadas duas vezes por
semana, com duração de 1h. A intervenção fisioterapêutica incluiu sessões de crioterapia,
alongamentos, exercícios para fortalecimento muscular, exercícios de facilitação neuromuscular
proprioceptiva, exercícios funcionais e utilização de plataforma vibratória. Resultados: Após 6
semanas de tratamento, houve uma redução no tempo do TUG de 27 para 20,3 segundos,
sugerindo uma melhora na mobilidade funcional e redução dos riscos de quedas. Com relação
a ADM, houve aumento significativo na flexão de quadril esquerdo (E) (45°) e direito (D) (75°),
flexão de joelho E (0°) e D (40°), dorsiflexão E (14°) e D (21°), flexão plantar E (30°) e D (20°),
inversão E (26°) e D (20°), eversão E (18°) e D (12°), resultando em ganhos na ADM. Os
resultados da avaliação utilizando a escala de Ashworth mostraram uma diminuição da
espasticidade dos músculos flexores do quadril de grau 2 para 1, flexores do joelho de grau 2
para 1, extensores do quadril de 3 para 1+ e dorsiflexores de 1+ para 0, sugerindo uma redução
na espasticidade. No exame de função muscular, houve um aumento da força dos músculos
flexores de quadril D de 4 graus para 5 graus, extensores de quadril D de 4 graus para 4+ graus
e flexores de joelho D de 3 graus para 4+ graus. Conclusão: O tratamento com toxina botulínica
tipo A associado a um programa de fisioterapia aumentou a mobilidade funcional, força
muscular, amplitude de movimento e reduziu a espasticidade do paciente, o que contribui para
uma melhor qualidade de vida e realização das atividades diárias. Palavras-chaves: Trauma
Raquimedular, espasticidade, Toxina Botulínica tipo A (TBA)
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COMPOSIÇÃO CORPORAL E QUALIDADE DE
VIDA EM IDOSOS
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(ORIENTADOR); BISETTO, L.A. (CO-ORIENTADOR) 
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O envelhecimento é um processo natural, no qual ocorre redução em capacidades físicas
incluindo também alterações prejudiciais na composição corporal. Essas alterações geram
perda funcional levando a uma diminuição da qualidade de vida dos idosos. O presente estudo
teve como objetivo analisar os efeitos de um programa de 12 semanas de alongamento e
ginástica localizada sobre a composição corporal, flexibilidade, força e resistência muscular e
qualidade de vida de idosos participantes do projeto de extensão “Atividade Física na Terceira
Idade” do Centro Universitário Central Paulista, São Carlos - SP. Para isso, foi selecionado um
grupo de 12 voluntários de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos que não
praticassem atividades físicas por pelo menos 3 meses que antecedessem o início do projeto e
que estivessem aptos a realizar as atividades após feita anamnese e respondido com
veracidade o questionário de prontidão para atividade física PAR-Q. O grupo foi avaliado com
testes específicos para força abdominal, força e resistência de membros superiores e
flexibilidade. Também foi verificado o peso corporal, a circunferência de cintura, a composição
corporal por meio de bioimpedância e a qualidade de vida pelo Short-Form-36. Os testes foram
aplicados no início do primeiro semestre de 2019 e reaplicados ao final de 12 semanas a partir
da data de início. Para a análise estatística, foi adotado e preestabelecido o erro a de 0,05
como valor de significância p<0,05. A normalidade das distribuições amostrais foi verificada
pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Para comparação entre amostras pré e pós intervenção, foi
utilizado o teste paramétrico “Teste T pareado de Student” quando ambas as amostras
possuíam distribuição normal, e foi utilizado o teste não-paramétrico “Teste T pareado de
Wilcoxon” quando pelo menos uma das amostras possuía distribuição não-normal. Como
principais resultados, foram observados aumentos estatísticos significativos em: 18% na
flexibilidade (p=0,001); 23% na força e resistência de membros superiores (p=0,008) e 17%
(p=0,003) na qualidade de vida geral. Concluímos que o protocolo de treinamento de
alongamento e ginástica localizada adotado, foi eficaz em melhorar as capacidades físicas de
força muscular nos membros superiores, a flexibilidade geral e vários parâmetros tanto isolados
quanto em geral da qualidade de vida de idosos.
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Introdução: As Unidades de Terapia Intensiva são locais de alta complexidade tecnológica que
recebem pacientes que possuem graves multimorbidades, agravos de disfunções orgânicas,
necessidades de monitorização contínua e cuidados complexos submetidos a suportes
intensivos a vida. No Brasil, as infecções tanto bacterianas como por vírus que afetam o trato
respiratório superior ou inferior, possuem grande significância quanto à morbimortalidade. Por
promover um ambiente de total complexidade, o custo de uma unidade de terapia intensiva é
elevado, tanto para o hospital, como para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para empresas de
seguro de saúde. Sendo assim, o tempo é de suma importância para o custo em UTI, uma vez
que se o paciente adquirir infecção, possibilita o aumento do tempo de internação aumentando
o valor dos custos. Objetivos: Avaliar a eficácia de um treinamento à beira leito na diminuição
das infecções respiratórias nos pacientes internados em unidades de terapia intensiva e no
conhecimento da equipe de enfermagem. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo do
tipo quase experimento que será dividido em três etapas. Primeiramente serão colhidos os
indicadores pré-treinamento e será aplicado um questionário para analisar conhecimento prévio
da equipe de enfermagem de unidade de terapia intensiva; após será ministrado o treinamento
a beira leito para a equipe de enfermagem de terapia intensiva; por fim, serão colhidos os
indicadores de infecções respiratórias em unidade de terapia intensiva e será avaliado
novamente o conhecimento da equipe após o treinamento. Resultados esperados: Espera-se,
com esta pesquisa, demonstrar que o treinamento beira leito é uma intervenção eficaz para
minimizar os índices de infecções do trato respiratório em unidades de terapia intensiva e
aumentar o conhecimento da equipe que ali atua. Palavras-chave: Terapia intensiva;
Enfermagem; Infecção; Trato respiratório.
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EFICÁCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NA CONSCIENTIZAÇÃO
DIAFRAGMÁTICA E NA MOBILIDADE TÓRACOABDOMINAL DE INDIVÍDUOS COM DPOC
Paula Hebb Lima (Autor Principal), Thalia Ferreira Santos (Coautor), Daniel de Souza Moraes
(Coautor), Willian Eduardo de Oliveira Crepaldi (Coautor), Luciana Kawakami Jamami
(Coorientadora), Kamilla Tays Marrara (Orientadora) Introdução: Existem diferentes
modalidades utilizadas para avaliação das disfunções respiratórias e de mensuração da
mobilidade tóraco-abdominal. Um dos métodos mais simples é a cirtometria, também conhecida
como perimetria tóraco-abdominal e é largamente utilizada por fisioterapeutas na prática clínica
com o objetivo de mensurar a expansibilidade torácica e abdominal, da qual se obtém a
diferença entre a inspiração e a expiração máxima. É um método que necessita apenas de uma
fita métrica para a sua realização. A mobilidade diafragmática tende a apresentar-se reduzida
em indivíduos com DPOC em decorrência do aprisionamento de ar, acarretando limitação da
tolerância aos esforços físicos aos mesmos. Objetivo: Avaliar a eficácia do tratamento
fisioterapêutico quanto a conscientização diafragmática e mobilidade tóraco-abdominal de
indivíduos com DPOC. Material e Métodos: Foram avaliados quatro pacientes com diagnóstico
clínico de DPOC apresentando obstrução moderada a grave, os quais foram acompanhados na
Clínica Escola de Fisioterapia do UNICEP por um ano, com uma frequência de duas vezes na
semana, com duração de 60 minutos cada sessão. Estes foram avaliados quanto a mobilidade
tóraco-abdominal por meio da cirtometria nos níveis axilar, xifoideana e umbilical. Cada medida
foi obtida após solicitar ao paciente em posição ortostática realizar inspirações e expirações
máximas. As medidas foram repetidas três vezes, sendo registrados os maiores valores e a
diferença entre as medidas de inspiração e expiração máximas. A avaliação foi realizada antes
de iniciar o tratamento fisioterapêutico e a reavaliação após um ano desta intervenção, a qual
envolvia manobras de higiene brônquica, se necessário, reeducação respiratória, alongamentos
globais, treinamento físico aeróbio e treinamento de força dos membros superiores e inferiores,
além do relaxamento. Os resultados do presente estudo foram apresentados em mediana
(mínimo - máximo). Resultados: Ao avaliar a cirtometria quanto as diferenças entre inspiração e
expiração máximas pode-se observar aumento importante para o nível umbilical [-3 (-5 - 0cm)
versus 2 (-2 - 4cm)] ao comparar as situações avaliação e reavaliação após um ano de
intervenção fisioterapêutica, enquanto os níveis axilar [4 (2 - 4cm) versus 2,5 (-3 - 4cm)] e
xifoideana [1 (-2 - 3cm) versus 0,5 (-2 - 5cm)] apresentaram redução. Considerações Finais: De
acordo com os resultados obtidos pode-se observar que o tratamento fisioterapêutico mostrou-
se eficaz quanto a conscientização diafragmática, proporcionando ganho de mobilidade
diafragmática aos pacientes com DPOC moderada a grave obstrução.
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A alimentação faz parte do dia de uma pessoa e a integra com seus grupos, apresentando
aspectos biológicos, sociais, culturais e emocionais, bem como ao uso sustentável do meio
ambiente. A maneira como os nutrientes, presente nos alimentos, tornam-se parte integrante do
organismo e contribuem para o seu funcionamento apropriado, depende muito dos processos
fisiológicos e bioquímicos que dirige suas ações. Diante de determinadas patologias, há
alterações nesses processos e a alimentação tem papel fundamental no restabelecimento do
organismo. O planejamento dietético e a dietoterapia deve considerar particularmente, os
significados psicoculturais da alimentação, levantamos questões sobre as
dificuldades/facilidades de uma determinada patologia, a adesão às propostas de mudanças de
hábitos e à promoção do autocuidado. Dessa forma, objetivou-se elaborar manual educativo no
formato digital, ilustrado, que aborde o tratamento nutricional teórico e prático das doenças:
doença celíaca e intolerância à lactose, associando a técnica dietética e a dietoterapia. O
trabalho foi desenvolvido em etapas como revisão bibliográfica sobre conceito, etiologia,
consequências e tratamento clínico e nutricional de cada doença; elaboração de orientações
nutricionais específicas; desenvolvimento de receitas direcionadas às patologias, que foram
previamente testadas e aprovadas com apresentação de ficha técnica, informação nutricional
por porção, ingredientes e modo de preparo e foto ilustrativa de cada receita. A elaboração das
receitas foi realizada no Laboratório de Técnica Dietética (LTD) do UNICEP – São Carlos (SP).
A escolha das receitas, bem como seus ingredientes, para cada patologia teve como base os
princípios da dietoterapia. Após a confecção e revisão desse material, o mesmo será
disponibilizado para o público em geral, via internet, no site da instituição (UNICEP), com
autorização do CNPQ. A divulgação está condicionada a inscrição do material na base da
Biblioteca Nacional (ISBN) a fim de garantir os seus direitos autorais da obra. Concluiu-se que a
elaboração de materiais educativos com receitas culinárias, pode auxiliar no trabalho do
nutricionista para aumentar a adesão do paciente no tratamento nutricional da intolerância à
lactose e doença celíaca, reduzindo seus medos e angústias sobre quais alimentos o mesmo
poderá ou não ser consumidos.
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O presente trabalho abordou as causas e o diagnóstico da endometriose tendo como objetivo
expor quais são os principais aspectos clínicos e dissertando a respeito das etiologias e as
diferentes formas para diagnosticar a doença, que a princípio é carente de maiores e mais
aprofundados estudos a fim de que essa tarefa seja mais eficiente. A endometriose é
caracterizada pela presença de tecido funcional semelhante ao endométrio localizado fora da
cavidade uterina, mais comumente no peritônio pélvico, nos ovários e septo retovaginal. A
patologia abordada apresenta caráter progressivo, podendo assim levar a perda do útero,
ovários e tubas uterinas. Após as pesquisas foi verificado que a causa da patologia estudada se
deve a desregulação de genes, como CD63, GNB2L e S100A6; fatores hormonais, como sua
dependência do estrogênio e produção exacerbada de aromatase; e imunológicos seja pela sua
desregulação ou sua autoimunidade. A presença elevada de macrófagos no líquido peritoneal
pode também estar associada à secreção de diversas citocinas, fatores de crescimento e de
angiogênese, que culminarão na implantação e invasão desse tecido endometrial ectópico. A
manutenção e o crescimento dos implantes ectópicos são estimulados pelos estrogênios e por
resistência à ação de progesterona, cuja ação, antagônica aos estrogênios, leva à atrofia do
endométrio. As causas se interligam formando um ciclo que passa a levar ao surgimento dos
implantes endometrióticos, porém sua etiopatogenia ainda é dada como uma hipótese a ser
melhor estudada e esclarecida. A paciente pode ser assintomática, referir apenas infertilidade
ou ter sintomas como dismenorreia severa, dispareunia profunda, dor pélvica crônica, dor
ovulatória, sintomas urinários ou evacuatórios perimenstruais e fadiga crônica. Para o
diagnóstico da patologia por sua vez, há uma vasta gama de exames, entretanto apenas
alguns, como a laparoscopia é que apresenta maior precisão e sensibilidade para conclusão do
diagnóstico. Com o levantamento realizado para a pesquisa foi constatado certa carência ainda
em relação a uma afirmação da etiopatogenia, assim como falta de exames de baixo custo e
com caráter confirmatório, como marcadores séricos para um diagnóstico da endometriose.
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Introdução:O profissional da enfermagem exerce um papel fundamental no seu serviço de
saúde, pois é ele quem administra o serviço, além de realizar o planejamento, organização,
coordenação, execução e a avaliação da assistência em enfermagem, sua atuação profissional
com o cliente é análogo em todas as situações, pois o mesmo acolhe o cliente, orienta, presta
cuidados, acompanha seu estado de saúde, além de promover educação em saúde a fim de
praticar a prevenção de agravos de acordo com aspectos legais da profissão. A assistência em
Enfermagem varia de acordo com as condições socioeconômicas da unidade e da comunidade
ali envolvida, possuindo dificuldades na prestação de serviços, como por exemplo superlotação,
falta de profissionais da área de medicina, local físico inadequado para atendimento, sendo
estes problemas existentes também no sistema prisional. A equipe de enfermagem no sistema
prisional, pode funcionar em conjunto com uma equipe multidisciplinar, igual a uma Unidade
Básica de Saúde a fim de oferecer um suporte de qualidade para atender as demandas
especificas de cada carcerário.Objetivo Geral:Descrever o papel do enfermeiro no sistema
penal através de uma revisão integrativa da literatura.Metodologia:O método utilizado no
estudo, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que é considerada uma pesquisa,
possibilitando a busca que dão suporte a tomada de decisão e a síntese do conhecimento
sobre um determinado assunto. E apontam os conhecimentos e realização de novos
estudos.Resultados:Espera-se que a pesquisa avalie a importância do desempenho de cada
profissional de enfermagem no Sistema Penal Hospitalar, dando ênfase em dois pontos
importantes: a prática do cuidado e a relação de ajuda. Que o enfermeiro intensifique a
capacidade de resolução de problemas de saúde, facilitando o acesso da população
penitenciaria aos serviços de saúde, que possibilite o fácil acesso aos serviços de prevenção,
recuperação e bem estar à saúde, que o profissional aperfeiçoe o processo de trabalho da
equipe de saúde de uma infraestrutura básica de recursos humanos e materiais, que saiba
valorizar o trabalho da equipe de saúde e humanizar o atendimento
prestado.Referencias:BARBOSA, Mayara Lima et al. Primary health care of convicts in the
penitentiary system: subsides for nursing performance. Escola Anna Nery - Revista de
Enfermagem, [s.l.], v. 18, n. 4, p.586-592, 2014. GN1 Genesis Network.
http://dx.doi.org/10.5935/1414-8145.20140083. Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2018.
LERMEN, Helena Salgueiro et al. Saúde no cárcere: análise das políticas sociais de saúde
voltadas à população prisional brasileira. Physis: Revista de Saúde Coletiva, [s.l.], v. 25, n. 3,
p.905-924, set. 2015. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0103-
73312015000300012. Disponível em: . Acesso em: 10 out. 2018.
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A prática de manter animais selvagens em cativeiro vem desde a civilização antiga, no passado
visava-se somente expor espécies exóticas para o público, sem a preocupação com o bem-
estar animal. Atualmente as atividades dos zoológicos focam em quatro pilares como: opção de
lazer para a sociedade, desta maneira animais em estado de bem estar contribuem
positivamente para esta experiência; local de educação ambiental, que objetiva desenvolver a
consciência sobre os desafios enfrentados para a preservação de fauna e flora; conservação da
biodiversidade, principalmente de espécies ameaçadas de extinção, por meio de projetos de
reprodução; pesquisas tanto Ex situ quanto In situ sobre biologia e medicina de animais
selvagens, além de estudos que abordem temas como bem estar do animal, etologia e manejo
adequado em cativeiro. A manutenção de animais selvagens em cativeiro apresenta muitos
desafios de adaptação que podem acarretar em problemas comportamentais, devido às
condições restritivas do habitat e manejo que não correspondem às necessidades naturais da
espécie. O objetivo deste trabalho foi citar as duas estereotipias mais comuns em felídeos
selvagens expostos a condições de cativeiro, exemplificar alguns estímulos de enriquecimento
ambiental utilizados com estes felídeos e abordar o impacto destes estímulos sobre a saúde
física e mental destes animais. As estereotipias mais comuns em felinos selvagens cativos são
o pacing e a automutilação. Tendo em vista a preocupação com a saúde dos espécimes cativos
é preciso proporcionar condições que promovam o bem-estar para os indivíduos nesta situação.
Atividades de enriquecimento ambiental fornecem os estímulos para que o felino selvagem
desenvolva comportamentos naturais da espécie e assim, favorecem o bem-estar psíquico e
fisiológico do animal. Os estímulos promovem oportunidades para que os animais aprimorem
suas capacidades motoras e seus instintos exploratórios e predatórios. A fim de promover
qualidade de vida para felino selvagem cativo, orienta-se: disponibilizar um habitat com espaço
adequado, que forneça um ambiente interativo com ferramentas que incentivem saltos e locais
para escaladas; possibilitar acesso à um espaço arborizado seguro para obtenção de sombra
natural e assemelhar com a natureza, sem risco de fugas; proporcionar opções de locais que
possam ser utilizados como esconderijos, para evitar o contato visual permanente com os
visitantes; e visando aprimorar o instinto de caça e exercício físico para o animal sugere-se
proporcionar mudanças no modo de oferta de dieta. Esta alteração de como fornecer os
alimentos pode ser utilizado como enriquecimento ambiental para felídeos selvagens cativos e
neste sentido pode-se incluir a mudança dos locais em que é oferecido do alimento, por
exemplo esconde-lo em locais não usuais do recinto ou disponibilizar o alimento dentro de um
recipiente que o animal tenha que utilizar as patas e/ou a boca para ingeri-lo; aumentar a
variedade de itens ofertados, como por exemplo fornecer presas inteiras; utilizar o alimento
como reforço positivo em exercícios de condicionamento. Os estímulos de enriquecimento
ambiental quando utilizados de modo a aumentar os períodos ativos em felídeos em condições
de cativeiro, apresentam um impacto positivo no bem estar destes animais e melhoram as
condições de saúde dos mesmos, pois evitam ou amenizam estereotipias comportamentais.
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Enterobacter sakazakii é uma bactéria patogênica, Gram-negativa, em forma de bastonete, da
família Enterobacteriaceae. Essa espécie não faz parte da microbiota normal do trato
gastrointestinal humano ou animal e acredita-se num potencial patógeno emergente de origem
alimentar, sendo, recentemente classificada pela International Commission on Microbiological
Specifications for Foods (ICMSF) como “de risco severo para população restrita, representando
ameaça de morte ou de sequelas crônicas de longa duração”. Essa bactéria vem chamando a
atenção de autoridades de Saúde Pública, pelo crescente número de contágios de infecção
atingindo geralmente neonatos e crianças, dificilmente adultos, e é mais severa em neonatos e
idosos. Além disso, diversos estudos destacam que os grupos de maior risco são os neonatos
pré-termo, de baixo peso ou imunodeprimidos. Porém, não excluem a possibilidade de
contaminação grave em crianças maiores de 6 meses. A bactéria está associada a casos raros,
com alta taxa de mortalidade, podendo causar meningites, enterocolite necrosante e
septicemia, porém, apenas as fórmulas lácteas infantis em pó foram, epidemiologicamente,
associadas às doenças causadas por Enterobacter sakazakii. Pouco se conhece sobre sua
ecologia, identificação, e patogenicidade e outras características. Tem sido mais
freqüentemente destacada em ambiente de produção das fórmulas infantis em pó, tornando-se
fonte potencial de contaminação pós-pasteurização. Destaca-se que lactentes acima de 6
meses já tem ingesta de outros alimentos diferentes das fórmulas infantis o que pode contribuir
para a contaminação do ambiente e dos utensílios dos lactários por meio da contaminação
cruzada. Desta forma, este trabalho é realizar uma revisão de literatura, ( no período de 2006 a
2019 ), através de análises documentais de sites, livros, revistas e artigos, verificando quais são
os problemas causados por essa bactéria, locais com maior probabilidade de se contrai-la,
quais são as faixas etárias mais afetadas, os problemas causados por essa enfermidade,
melhores tratamentos e formas de prevenção para que não se propague. Palavra chave:
Enterobacter sakazakii, UTI neonatal, Fórmulas infantis
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RESUMO A obesidade é uma doença crônica não-transmissível (DCNT), considerada um
grande problema de saúde pública e está relacionada com o desenvolvimento de outras
doenças crônicas como Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Doenças Cardiovasculares,
que tem afetado indivíduos do mundo inteiro e causado impactos sociais, familiares e
financeiros. A industrialização e o crescimento da tecnologia, aumentou o número de pessoas
sedentárias e que preferem o alimento com maior quantidade de calorias, mais rápidos e
práticos, ao invés de refeições caseiras e mais saudáveis. Com isso, o sobrepeso e a
obesidade vêm apresentando um rápido e progressivo avanço. O objetivo da presente pesquisa
foi avaliar o estado nutricional de indivíduos adultos da cidade de XXX. Foram avaliados o
estado nutricional de adultos, no interior de São Paulo (SP), por meio da avaliação
antropométrica e com a coleta de dados de altura e peso foi realizado o cálculo do Índice de
Massa Corporal (IMC). Os resultados apontaram que 53,3% eram mulheres, 68,3% na faixa
etária entre 18 e 30 anos de idade e uma maior porcentagem de indivíduos eutróficos (51,6%),
seguida de 15% com sobrepeso e 9,8% classificados como obesos, necessitando assim, de
acompanhamento profissional adequado para perda de peso por meio de uma equipe
multidisciplinar. Concluiu-se com esse estudo que o papel de um profissional nutricionista, em
casos de distúrbios alimentares, é de extrema importância, pois é ele o responsável por
proporcionar uma melhor qualidade de vida e bem-estar para cada paciente e para determinado
caso. O nutricionista poderá sugerir elaborar um plano alimentar adequado para a pessoa que
necessita emagrecer, tendo em vista sempre deverá considerar a individualidade de cada
paciente. No caso da obesidade, além do controle alimentar, recomenda-se a prática de
exercícios físicos para que seja evitado o risco de desenvolver as doenças crônicas. Palavras-
Chave: Obesidade; Distúrbio Alimentar; Macronutrientes; Sedentarismo.
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ESPINHA BÍFIDA EM BULDOGUE INGLÊS
ATENDIDA NO HOSPITAL VETERINÁRIO

UNIVERSITÁRIO DA UNICEP – RELATO DE CASO

ROCHA, A.R. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA SANTOS, V.J. (CO-
AUTOR); ROCHA, A.G. (ORIENTADOR) 
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A coluna vertebral é a estrutura que caracteriza os animais vertebrados. Formada pela união de
ossos irregulares - as vértebras - tem como função a sustentação do corpo, a união entre
membros torácicos e pélvicos por se estender desde o crânio até a cauda, a manutenção da
postura e a proteção da medula espinhal. A coluna vertebral é dividida em cinco regiões, de
acordo com sua localização anatômica, sendo elas vértebras cervicais, torácicas, lombares,
sacrais e coccígeas. A estrutura básica da vértebra consiste de corpo, arco e processos. O
corpo e o arco envolvem o forame vertebral, local por onde a medula espinhal percorre. Cada
espécie possui seu próprio número de vértebras, expresso por uma fórmula vertebral, sendo a
do cachorro C7-T13-L7-S3-Co20-23 [1; 2]. A espinha bífida é uma anomalia congênita
caracterizada pela falha no fechamento completo da coluna vertebral na qual os arcos
vertebrais permanecem abertos podendo ocorrer exposição da medula espinhal e meninges. A
vértebra afetada é chamada de “vértebra em borboleta” e possui formato de cunha causando
compressão à medula espinhal e instabilidade ao segmento atingido levando a formação de
mielopatia, angulações anormais, fraqueza, incoordenação, paraparesia, entre outros. Alguns
autores presumem que esta malformação possua etiologia genética sendo frequente em
animais braquicefálicos com cauda helicoidal, já que esta é oriunda de uma hemivértebra
coccígea. Uma das classificações aceitas para a espinha bífida ocorre de acordo com a
radiografia da coluna vertebral dos animais afetados, podendo ser Dorsal, Lateral e
Dorsolateral. O diagnóstico é baseado no histórico, exame físico, tomografia computadorizada,
mielografia e ressonância magnética [3;4] Uma cadela de 1 ano de idade da raça Buldogue
Inglês foi atendida sob queixa de dificuldade de deambulação com os membros pélvicos, lesão
nodular em ânus, incontinência urinária esporádica e incontinência fecal, mantendo o ânus
constantemente aberto. Na avaliação neurológica apresentou todos os reflexos de nervos
cranianos normais, ataxia proprioceptiva, dor superficial presente nos membros pélvicos,
sensibilidade perineal reduzida e dor epaxial no segmento lombossacral. Foi realizada
tomografia computadorizada e ressonância magnética as quais confirmaram a presença de
espinha bífida a partir da L6 até a S1 (lombossacral) e exclusão dos demais diagnósticos
diferenciais (trauma, hérnia de disco, fratura). Por apresentar apenas dor induzida pela
palpação e com o intuito de minimizar possíveis complicações medulares, optou-se pelo
tratamento conservativo intervindo apenas em possíveis complicações recorrentes da anomalia,
como infecções urinárias contínuas, problemas dermatológicos e fecaloma. Cirurgicamente,
será realizada a excisão da ferida anal. Por ser uma anomalia de caráter genético, a
ovariohisterectomia previne que essa característica seja herdada por uma possível prole. Em
casos de espinha bífida é essencial o uso de tecnologias de diagnóstico por imagem para
melhor traçar o tratamento e prognóstico do paciente. REFERÊNCIAS [1] KONIG, H.E.,
LIEBICH, H. Esqueleto axial. In:___. Anatomia dos Animais Domésticos. 6. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2016. p. 53–116. [2] GETTY, R. Osteologia Geral. In:___. Anatomia dos animais
domésticos. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. p. 19–32. [3] FOSSUM, T.W.
Cirurgia da coluna toracolombar. In:: ___. Cirurgia de pequenos animais. 4. ed .Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014. p. 1508-1528.
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Introdução: A coluna vertebral é um segmento funcional complexo, por ela proporcionar o elo
mecânico entre os membros inferiores e superiores, além de funcionar como um protetor da
medula espinhal. Uma das situações clinicas mais comum, é a dor na região lombar, ou seja a
lombalgia, sendo esse um transtorno que afeta de 70% a 80% dos adultos em algum momento
de suas vidas. A realização de uma avaliação postural, dentre outros exames, são fatores
importantes para a prescrição de exercícios estabilizadores e de fortalecimento como também
de alongamento para a prevenção da ocorrência da dor lombar. Objetivo: Verificar a eficácia de
exercícios de estabilização e fortalecimento do CORE e da musculatura da região lombar, além
de alongamentos para a estabilização na redução da dor lombo pélvica. Metodologia: Serão
realizados exercícios para lombalgia, fortalecimento da musculatura da região lombar, em
pacientes de ambos os sexos na faixa etária dos 30 aos 40 anos. Sendo os exercícios:
Reeducação do Transverso do Abdômen (TA) - O exercício deve ser realizado em quatro
apoios, entre os pés e o apoio, seja ela um tatame ou uma maca, deve-se colocar uma toalha
em forma de rolinho, para um apoio maior nessa região. Com o abdômen relaxado e
estabilizado, deve-se realizar uma contração do transverso do abdômen e segurar, mantendo
sempre a respiração normal. Prancha em decúbito ventral, o aluno ou paciente deve ficar em
quatro apoios em cima de uma maca ou tatame, apoiando os antebraços e com as pernas
estendidas, e realizar uma elevação da pelve, mantendo o abdômen contraído por cerca de 30
segundos, lembrando sempre de não prender a respiração, e manter a respiração normal.
Resultados Esperados: Através dessa pesquisa de campo espera-se QUE HAJA eficácia dos
exercícios propostos quanto a efetiva redução da dor lombar e a MELHORA DA função
ESTABILIZADORA DOS MUSCULOS ENVOLVIDOS NA COLUNA lombar E NO CORE.
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ANA PAULA PEREIRA DE MACEDO SANTOS ESTIMULAÇÃO MIOFASCIAL PARA O
MÚSCULO ESPÁSTICO - RELATO DE CASO Orientadora: Profª MS Sandra Maria Beltrami
Doltrário São Carlos 2019 RESUMO Introdução: A PC é definida como um distúrbio que atinge
o Sistema Nervoso Central em desenvolvimento, danificando o tônus, a postura e os
movimentos, causando limitações. A PC pode ser classificada em espástica, discinética,
atáxica, hipotônica e mista. O tônus muscular espástico é o mais comum, trata-se de uma
desorganização motora caracterizada pela excitabilidade exagerada do reflexo de estiramento
muscular quando é alongado passivamente. O músculo espástico produz uma constante
imobilidade e contração involuntária muscular, isso resultará em contraturas e uma persistente
tensão fascial, com isso, o movimento, a flexibilidade muscular e o suprimento sanguíneo são
diminuídos. A massagem miofascial (MMF) pode ser usada como forma de intervenção, pois
ela aumenta o volume de plasma sanguíneo estimulando os mecanorreceptores e
consequentemente os motoneurônios alfa irão diminuir sua excitabilidade. Objetivo: Relatar a
abordagem fisioterapêutica com massagem miofascial realizada em jovem com PC espástica.
Material e Método: Trata-se um relato de caso sobre o atendimento fisioterapêutico de uma
jovem com PC com aplicação da MMF. A participante é uma jovem de 22 anos, diagnosticada
com quadriplégia espática que recebe atendimento em consultório de Fisioterapia, junto à
professora de neuropediatria do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista –
UNICEP. Os métodos avaliativos foram goniometria, escala de Ashworth modificada (MAS) e
realizado perguntas diretas para participante responder se sim ou não sobre as facilitações:
mexer o braço e colocá-lo na manga da camiseta. Resultados: Houve uma diminuição na
espasticidade do músculo bíceps braquial após a MMF em todas as sessões bilateralmente,
avaliados a partir da MAS, observou-se também um ganho de amplitude de movimento para a
extensão do cotovelo esquerdo e uma facilitação na colocação do braço na manga da camiseta
direito e esquerdo. Conclusão: A técnica de MMF é benéfica para a redução do padrão
espástico mostrando resultados positivos quanto ao aumento da flexibilidade, ganho de
amplitude de movimento e a diminuição do grau de espasticidade, observada na avaliação da
MAS. Palavras-chaves: paralisia cerebral, espasticidade, liberação miofascial.
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A expressão comportamento alimentar é usada para representar conceitos teóricos
relacionados à alimentação, como padrão de consumo, modo de comer, como e onde se come.
As atitudes alimentares têm a maior parte de sua base relacionada a sentimentos, sofrendo
influências da cultura, família, sociedade, religião, costumes e tabus. As escolhas alimentares
estão inseridas no comportamento alimentar, sendo elas as responsáveis pelo consumo.
Podem ser classificadas em duas categorias: as relacionadas ao comedor, as
psicossocioculturais e as relacionadas ao alimento, como sabor, aparência, valor nutricional,
higiene, disponibilidade e preço. Considerando-se que a comida pode ter muitos significados
diferentes para as pessoas, por estar comumente acompanhada pelo fator emocional, indaga-
se se isto pode influenciar a percepção de estudantes de graduação em nutrição em relação
aos alimentos e aos padrões de composição corporal, vindo a interferir na relação do futuro
profissional com pacientes e clientes, por comprometer os conhecimentos e competências
adquiridos ao longo da graduação para a realização de um atendimento humanizado e
orientado com base em práticas e comportamentos alimentares saudáveis e equilibrados. O
objetivo do trabalho é verificar e analisar pensamentos, emoções e sentimentos relatados por
estudantes de nutrição frente a diversos alimentos e diversas composições alimentares e
também a diversos padrões corporais. Será realizada uma pesquisa exploratória, transversal e
descritiva, por meio da aplicação de um questionário on line, em que serão apresentadas
imagens de alimentos de diferentes tipos e preparações e de pessoas com diferentes padrões
de composição corporal, sendo solicitado ao entrevistado que indique pensamentos, emoções e
sentimentos despertados por cada imagem. Os dados serão tabulados e os resultados serão
analisados. Espera-se poder verificar a ocorrência de percepções distorcidas de alimentos e de
imagens corporais que possam levar os futuros profissionais a utilizar condutas de orientação
que possam contribuir para a adoção ou o reforço de comportamentos transtornados dos
indivíduos e populações que por ele serão orientados. Palavras-chave: Comportamento
Alimentar; Nutrição; Nutricionista; Transtornos Alimentares.
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O grau de exigência metabólica de determinado exercício pode ser avaliado por meio de
algumas variáveis sanguíneas, como o lactato (subproduto do metabolismo anaeróbico), que
possui alto valor indicativo da capacidade aeróbica de um indivíduo. Ao iniciar a atividade física
ocorrerá oxidação de NADH2 já existente, que será utilizado para o metabolismo aeróbico,
entretanto, caso haja acréscimo de necessidade energética existirá, em contrapartida,
diminuição na fração ATP/ADP, acarretando impulso contínuo para metabolização anaeróbica
glicolítica, resultando no aumento de NADH2, piruvato e lactato. O lactato e H+ gerado da
dissociação do ácido láctico, chega na circulação, onde ocorre diminuição do pH no meio e
provoca acidose metabólica. A avaliação da lactatemia é de suma importância para o
conhecimento do desempenho fisiológico, principalmente de equinos atletas, sendo na maioria
das vezes necessário a obtenção desses resultados de modo instantâneo. Para isso utiliza-se a
metodologia do aparelho portátil, que através das fitas reagentes, quando em contato com uma
pequena amostra de sangue total, disponibiliza resultados de maneira rápida e prática. Em
contrapartida a avaliação laboratorial bioquímica é realizada com kits cinéticos, com quantidade
especificada pelo fabricante assim como o plasma fluoretado, obtendo-se resultados
extremamente confiáveis. O presente estudo comparativo foi realizado com 20 equinos da raça
Quarto de Milha que foram submetidos a exercícios testes, sendo uma simulação da prova de
Rédeas, onde as 5 coletas sanguíneas foram realizadas em momentos como repouso (T0),
após o aquecimento (T1), e imediatamente após a simulação (T2), quinze minutos (T3) e 30
minutos (T4) da realização da prova. As amostras foram obtidas através da punção da veia
jugular de forma seriada, para determinação da concentração de lactato o sangue venoso foi
coletado em tubos plásticos de coleta à vácuo contendo fluoreto de sódio. As cem amostras
foram analisadas imediatamente após o exercício físico através de um aparelho monitor portátil,
o utilizado foi o Accutrend Plus Roche, para que o resultado fosse fidedigno, respeitando o
tempo de pico plasmático de até 10 minutos. Após a análise portátil foi feita a mensuração em
duplicata através da máquina bioquímica, o Analisador Semi Automático de Bioquímica, Modelo
Bioclin 100. A mensuração de lactato através do lactímetro portátil e os valores obtidos através
do método bioquímico não apresentaram diferença estatística, havendo aumento em ambos, já
esperado devido a atividade anaeróbica, que é resultante em lactato. Apresentando resultados
semelhantes, ambos os métodos (portátil ou bioquímico semi-automático) se mostraram
compatíveis, portanto foi comprovado que a escolha entre as metodologias deve ser realizada
conforme a necessidade de cada professional, considerando que possuem custos para
aquisição, sendo as fitas reagentes necessárias para o lactimetro portátil, e os kits cinéticos
reagentes específicos para cada máquina bioquímica, sem a preocupação de alterações nos
resultados.
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RESUMO: A síndrome metabólica (SM) definida por um conjunto de fatores fisiológicos,
bioquímicos, clínicos e metabólicos que elevam o risco de doenças cardiovasculares, vem
crescendo exponencialmente de maneira geral na sociedade, devido e a falta de atividade física
regular entre outros. Estudos experimentais revelam que os elevados consumos de alimentos
ricos em gorduras trans e ácidos graxos saturados são cruciais para o aumento dos depósitos
adiposos, assim como a resistência insulínica, dislipidemia, predisposição genética, inatividade
física, tabagismo, estresse crônico e o envelhecimento, auxiliando para a manifestação do
diagnóstico da SM. O objetivo desse trabalho foi investigar por meio do método de revisão da
literatura os benefícios do exercício físico para portadores da SM. A atividade física regular é
destacada como um relevante método de tratamento da SM, por aumentar o gasto energético,
promovendo a redução do Índice de Massa Corporal (IMC), da taxa de gordura, melhora da
aptidão cardiorrespiratória e as variáveis hemodinâmicas, reduzindo a ocorrência dos
elementos da síndrome e ainda acarretando benefícios psicológicos e sócio afetivos ao
indivíduo. A prevenção e tratamento da SM podem ser realizados através de um programa de
treinamento direcionado as suas especificidades, de modo a se conseguir atingir o objetivo de
melhora na saúde e qualidade de vida do portador da síndrome. Foi possível concluir que tanto
a prescrição do exercício físico aeróbio quanto o anaeróbio devem ser realizadas com bases
metodológicas adequadas, respeitando a individualidade. Nesse sentido recomenda-se que o
portador da SM realize um acompanhamento com o profissional da área nutricional para a
realização do balanço energético das refeições, quantidades e qualidade dos alimentos
ingeridos e que um o protocolo de treinamento seja elaborado exclusivamente por um
profissional da área de Educação Física, sendo de suma importância para se atingir uma
melhora na qualidade de vida e saúde, contribuindo para a prevenção e tratamento da SM.
PALAVRAS CHAVES: Síndrome metabólica, exercício físico, doenças crônicas degenerativas,
saúde, qualidade de vida.
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EXISTE RELAÇÃO ENTRE O IMPACTO DA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
COM AS VARIÁVEIS RESPIRATÓRIAS? Kelly Oliveira SANTOS (Autora Principal); Kamilla
Tays Marrara (co-orientadora), Luciana Kawakami Jamami (Orientadora) A “COPD Assessment
Test” (CAT) é um instrumento que avalia o estado de saúde do paciente e quantifica o impacto
dos sintomas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) na rotina da prática clínica, e
auxilia na hora de avaliar o estado de saúde do paciente (JONES et al., 2009). O mesmo foi
validado na versão em português, onde se mostra confiável e de fácil reprodução (SILVA et al.,
2013). A DPOC é caracterizada por uma obstrução parcialmente reversível das vias aéreas,
como conseqüência leva a dispnéia e limitação ao fluxo aéreo. Essa obstrução das vias aéreas
está relacionada a resposta inflamatória anormal dos pulmões á inalação de partículas e/ou
gases tóxicos, principalmente através do tabagismo (DOURADO et al., 2006; PITTA et al.,
2008; LANGER et al., 2009). Observa-se também tosse, sibilância, produção de secreção,
infecções respiratórias de repetição, descondicionamento físico, fraqueza muscular, perda de
peso e desnutrição (DOURADO et al., 2006; PITTA et al., 2008; LANGER et al., 2009).
Considerando as limitações físicas, fisiológicas e funcionais atribuídas a DPOC, se faz
necessário estudos, que verifiquem quais as relações entre o estado de saúde do paciente com
as variáveis respiratórias avaliadas em programas de fisioterapia respiratória e reabilitação
pulmonar, desta forma, este estudo têm como objetivo analisar se existe relação entre as
variáveis respiratórias (espirometria, permeabilidade das vias aéreas, força muscular
respiratória e periférica) com a escala CAT em pacientes com DPOC. Foram incluídos doze
indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC, avaliados a função pulmonar com o espirômetro
marca Vitalograph®, escala CAT, realizaram manobras para a detecção do pico de fluxo
expiratório e pressões inspiratórias e expiratórias máximas, além disso, verificada a força de
preensão palmar. Obteve-se correlação negativa entre a escala CAT com a pressão expiratória
máxima (Teste de Correlação de Spearmann, r= -0,58, p<0,05). Portanto, quanto menor a força
muscular expiratória maior será o impacto da DPOC, sugere-se que novos estudos sejem
realizados. Palavras chave: fisioterapia respiratória, doença pulmonar obstrutiva crônica, Escala
CAT.
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A infecção pelo HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) mais comuns em
mulheres. Os fatores de risco primários para a aquisição do HPV são geralmente associados à
atividade sexual. Estudos apontam que a paridade elevada é considerada um fator para o
desenvolvimento do HPV e também um fator para a progressão do HPV para o câncer cervical.
Tal fato está relacionado às alterações hormonais e os múltiplos partos que manteriam a junção
escamo-colunar na ectocérvix por muitos anos, propiciando a exposição para o HPV. Quase
todas as adolescentes sexualmente ativas e grávidas possuem alto risco de adquirir o HPV.
Sendo a infecção mais frequente nas 12 semanas de gestação, segunda metade da gestação.
Sinais citológicos de infecção por HPV são mais frequentes nas mulheres gravidas com idade
inferior a 20 anos. O condiloma é a manifestação mais comum na gestação. Mulheres com
condilomatose durante a gravidez devem ser acompanhadas por meio de citologia oncológica e
colposcopia, após o parto. A maior frequência de infecção pelo HPV em gestantes em relação a
não gestantes sugere que a gravidez é um fator de risco para infecção pelo HPV. Durante a
gestação ocorreria a expressão clinica máxima da infecção genital pelo HPV, com rápida
regressão durante o puerpério. Este aumento de incidência pode ser explicado pela modulação
imunológica ou pela influência de fatores hormonais durante a gestação. A imunossupressão
relativa ocorre mediante a diminuição da resposta humoral, ocasionando a supressão da
imunidade celular, favorecendo a infecção por patógenos intracelulares. Em relação à alteração
hormonal, é sugerido que existe a participação dos hormônios no aumento da replicação do
HPV sendo que vários hormônios estão aumentados durante a gravidez. Tal hipótese baseia-se
na detecção de receptores para esteróides no genoma do vírus. Muitos processos infecciosos
cérvico-vaginais são decorrentes de um desequilíbrio da microbiota, como ocorre na gravidez. A
gestante portadora de HPV pode ter sua saúde severamente prejudicada, assim como também
pode prejudicar a saúde do feto, visto que, pode ocorrer transmissão vertical no período da
gestação, durante o parto e no pós-parto. Estudos sugerem que nem a cesariana ou tratamento
das lesões antes do parto protegerão contra a aquisição do HPV pelo recém-nascido (RN). O
HPV contribui para abortos, anormalidades genéticas fetais e parto prematuro. A principal
complicação no RN é a papilomatose recorrente juvenil ou papilomatose respiratória recorrente
juvenil. Apesar dos neonatos estarem sob menor risco de exposição ao HPV com a cesárea, a
taxa de infecção pelo HPV por esta via é alta e o parto cesáreo pode não ser eficaz na
proteção. O diagnóstico do carcinoma de colo é mais frequente na gestação, sendo assim muito
importante a gestante realizar o pré-natal, fazendo principalmente o exame preventivo
(papanicolaou) e o rastreamento com ácido acético e lugol. O objetivo do presente estudo foi
demonstrar os fatores associados a infecção pelo HPV em gestantes e os danos gerados a
saúde materna e fetal.
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Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida como uma doença respiratória
geralmente progressiva com repercussões sistêmicas, caracterizada pela associação entre a
bronquite crônica e a enfisema pulmonar, que geram obstrução do fluxo aéreo e um processo
inflamatório nos pulmões. A espirometria tem como principais objetivos: detectar, de forma
precoce as disfunções pulmonares obstrutivas, detectar/confirmar disfunções pulmonares
restritivas, avaliar a evolução clínica de uma pneumopatia, direcionar condutas em pacientes
cardiopatas, subsidiar a avaliação na saúde do trabalhador e, como no caso desta pesquisa,
graduar a obstrução em pacientes portadores de DPOC. A escala London Chest Activity of
Daily Living (LCADL) possibilita identificar o grau de dispneia na realização das atividades de
vida diária (AVD’s), e o quanto a falta de ar é prejudicial na vida dos pacientes com DPOC
(PITTA et al., 2008). O objetivo do presente estudo consiste em verificar se há relação da
obstrução ao fluxo aéreo (VEF1/CVF) com a escala LCADL em pacientes com DPOC.
Realizou-se uma pesquisa, entre 2018 e 2019, na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro
Universitário Central Paulista (UNICEP), envolvendo sete pacientes com diagnóstico médico de
DPOC, com idade entre 63 a 78 anos, de ambos os gêneros. Os mesmos foram avaliados
quanto a função pulmonar por meio da espirometria e quanto ao grau de dispneia durante as
AVD’s, avaliado pela escala LCADL. Para análise estatística foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk
a fim de verificar a normalidade dos dados, sendo confirmada uma distribuição não paramétrica.
Assim, para a análise de correlação utilizou-se o teste de correlação de Spearmann,
considerando um nível de significância de p<0,05. O teste demonstrou não haver correlação da
VEF1/CVF com a pontuação total da escala LCADL (r: 0,26, p: 0,59), assim como com seus
domínios. Sendo assim, de acordo com os resultados obtidos pode-se sugerir que não há
relação da obstrução da via aérea com o grau de dispneia nas AVD's avaliado pela escala
LCADL em indivíduos com DPOC de moderada a grave obstrução.
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Introdução A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é caracterizada pela obstrução
crônica e irreversível das vias aéreas, acarretando sintomas respiratórios como dispneia, tosse
e expectoração, além da presença de manifestações sistêmicas, como a disfunção muscular
esquelética (EMMANOUILIDIS, A., et al., 2016), levando a redução da tolerância aos esforços
físicos, piora da dispneia, com prejuízos da qualidade de vida e aumento das internações, bem
como da mortalidade (MÜLLER, P.T.G, VIEGAS, C.A.A., PATUSCO, L. A. P., 2012). Objetivo:
Verificar se há relação da obstrução da via aérea (VEF1/CVF) com a força de preensão palmar
(FPP) em pacientes com DPOC. Material e Métodos: Foram selecionados sete indivíduos com
diagnóstico médico de DPOC de moderada a grave obstrução, atendidos na Clínica de
Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, em São Carlos/SP. Os mesmos
foram avaliados quanto a função pulmonar, por meio da espirometria, bem como quanto a FPP,
avaliada pelo dinamômetro JAMARÒ. A FPP foi verificada no membro dominante, com o
indivíduo na posição sentada com o cotovelo fletido a 90°, alinhado ao corpo, sendo solicitadas
três contrações voluntárias máximas com repouso de 30 segundos entre elas, considerando
para a análise estatística a média dos valores obtidos, no entanto, as medidas não podiam
variar mais de 5% entre elas. Para análise estatística foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk a fim
de verificar a normalidade dos dados, sendo confirmada uma distribuição não paramétrica.
Assim, para a análise de correlação utilizou-se o teste de correlação de Spearmann,
considerando um nível de significância de p<0,05. Resultados: O teste demonstrou haver
correlação significativa forte da VEF1/CVF com a FPP (r: -0,82, p: 0,03). Considerações finais:
De acordo com os resultados obtidos pode-se verificar que há relação da obstrução da via
aérea com a FPP em indivíduos com DPOC de moderada a grave obstrução. Neste sentido, a
verificação da FPP pode ser utilizada como mais um instrumento de avaliação e
acompanhamento destes indivíduos. Palavras chave: DPOC; obstrução das vias aéreas e força
muscular
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Os hábitos alimentares entre estudantes de graduação têm se mostrado preocupantes. Quando
extraímos da população uma parcela de jovens cursando o ensino superior, observa-se que o
estilo de vida saudável que a população como um todo deveria adotar, se mostra bem menos
praticado pelos universitários. A má alimentação pode ocasionar diversos problemas na saúde
e ser fator de risco para o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como
a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, entre outros. Fatores como convívio social ou
até mesmo a busca pela praticidade na alimentação pode levar o estudante a se alimentar de
maneira inadequada. O presente estudo teve como objetivo analisar os hábitos alimentares,
qualidade de vida e índice de massa corporal (IMC) dos estudantes universitários de um
município no interior do estado de São Paulo. METODOLOGIA: A população estudada foi de 24
universitários, de ambos os sexos, matriculados no período noturno. As informações de cada
indivíduo foram solicitadas através da aplicação do questionário sociodemográfico, alimentar e
de qualidade de vida. Na avaliação antropométrica foi utilizado o estadiômetro e a balança para
aferir a estatura e o peso. Os dados foram coletados em horário de aula noturno e
posteriormente foram analisados. RESULTADOS: Entre os 24 estudantes analisados, observou-
se que, 58,4% (n=14) eram do sexo feminino e 41,6% (n=10) eram do sexo masculino; destes
91,6% eram solteiros e 8,4% eram casados; 66,6% do total da população morava em São
Carlos e 66,6% trabalhavam. Em relação aos hábitos alimentares e de qualidade de vida,
observou-se que os estudantes fazem em media 4 refeições ao dia sendo essas: café da
manhã (70,83%), almoço (100%), lanche da tarde (58,33%) e jantar (91,6%). O hábito de
consumo de frutas foi maior no sexo feminino (n=13,93%) do que no masculino (n=6,60%). Em
relação aos estudantes prepararem suas próprias refeições, 66,6% dos estudantes cozinhavam
e 16,6% afirmou que faziam refeições fora de casa. O consumo de bebidas alcoólicas mostrou-
se maior no sexo feminino (n=64,28%) do que no masculino (n=60%), o tabagismo também se
mostrou maior no sexo feminino (n=14,28%). A média de sono na população estudada foi de 6h
e meia e a prática de atividades físicas teve uma média de 3 vezes na semana. Em relação ao
índice de massa corporal (IMC), observou-se que, no sexo feminino, 21,43% foram
classificadas em baixo peso, 50% em eutrofia e 28,57% em sobrepeso. Já no sexo masculino,
80% dos universitários estavam estróficos, 10% em sobrepeso e 10% em obesidade.
CONCLUSÃO: Conclui-se que, uma grande parcela dos indivíduos estudados possui hábitos
alimentares e horas de sono parcialmente regulados, todavia, praticam menos atividades físicas
do que a quantidade necessária. A maioria dos estudantes são eutroficos, não havendo índices
de obesidade no sexo feminino. Palavras chaves: universitários, alimentação, qualidade de vida
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A alimentação tradicional, preparada e consumida em casa, vem sendo substituída por outras
formas de consumo alimentar, em decorrência de mudanças sociais e econômicas. A
alimentação fora de casa, em restaurantes institucionais e comerciais, ganhou espaço em uma
sociedade em que todos trabalham e têm compromissos, permanecendo grande parte do dia
fora da residência. Vários estabelecimentos adotaram um sistema de entrega de preparações e
refeições denominado delivery, no qual as pessoas realizam o pedido do que gostariam de
comer por meio de ligação telefônica ou aplicativo de comunicação utilizando a internet e
aguardam a entrega no local em que se encontram. Para otimizar o funcionamento desse
sistema, foram criados aplicativos para telefones celulares, denominados mobile, que contêm
grande variedade de estabelecimentos fornecedores, com cardápios diversificados, em que
podem ser feitos pedidos desde comida do tipo fast-food até refeições completas, com opções
de culinária nacional ou internacional. Esses aplicativos simplificaram bastante o processo de
escolha e a efetivação do pedido pelo usuário, oferecendo o conforto da entrega da comida na
residência ou no local desejado, sem que ele tenha que sair para se alimentar ou para buscar
sua refeição. Essa modalidade tem crescido consideravelmente e, conforme os dados da
Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), o setor de entrega a domicílio
encerrou o ano de 2015 com faturamento de R$ 9 bilhões, representando um crescimento de
12,5% com relação ao ano anterior (ABRASEL, 2015). O objetivo da pesquisa será avaliar os
hábitos de consumo alimentar dos alunos do Centro Universitário Central Paulista (Unicep) que
utilizam o aplicativo mobile de delivery denominado Ifood. Trata-se de trabalho de natureza
exploratória, em que será realizada pesquisa de campo com estudantes universitários usuários
do aplicativo, para investigar dados como os tipos de refeições adquiridas, a qualidade dos
alimentos recebidos e a avaliação do estabelecimento. A pesquisa será realizada com
estudantes do Centro Universitário Central Paulista (Unicep). Serão convidados a responder o
questionário para levantamento de dados estudantes de ambos os gêneros e de cursos
variados. Os resultados encontrados serão tabulados e analisados para compreensão de seus
hábitos de consumo. A coleta de dados será feita por meio de entrevistas individuais com
aplicação de questionário estruturado e por meio da verificação dos pedidos feitos no aplicativo.
Serão avaliados o padrão dos alimentos encomendados e seu valor nutritivo. Espera-se poder
verificar as preferências alimentares e os padrões de consumo, bem como a qualidade das
opções de refeições oferecidas por meio do aplicativo. Palavras-chave: refeições pronta para o
consumo, hábitos De consumo alimentar , aplicativo de entrega de comida.
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INTRODUÇÃO: As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que
atuam nos serviços de saúde, pois é por meio delas que eles executam suas atividades. A
segurança dos pacientes, nesses serviços, depende, portanto, da higienização cuidadosa e
frequente das mãos desses profissionais. A higienização das mãos e reconhecida
mundialmente como medida primaria, mas muito importante no controle de infecções
relacionadas a assistência à saúde, não só para a segurança do paciente, mas como um todo,
pois a mão suja, pode colaborar com a disseminação de doenças. A realização da higienização
das mãos no ambiente hospitalar atua na não disseminação de doenças, pois a importância das
mãos no processo de transferência de agentes potencialmente contaminantes, tanto por
contato direto, como por contato indireto e veículo comum, não há por que não disseminar pelo
hospital os recursos de higienização das mãos. OBJETIVOS: Realizar uma busca na literatura
sobre o tema higienização das mãos. METODOLOGIA: Utilizou-se a revisão em artigos
baseados na saúde, no Google acadêmico, com objetivo de incentivar, não só os profissionais
da saúde, mas como um todo, pois a higienização das mãos é importante para todos, uma
rotina de higienização adequada, garante maior qualidade de vida, e maior segurança no dia a
dia RESULTADOS: Foram encontrados 6 artigos que abordaram o tema proposto. A leitura dos
6 artigos possibilitou encontrar que a Anvisa/MS espera, com a disponibilização do manual
sobre higienização das mãos, contribuir com o aumento da adesão dos profissionais às boas
práticas de higienização das mãos, visando à prevenção e redução das infecções bem como à
promoção da segurança de pacientes, profissionais e demais usuários dos serviços de saúde.
Higienizar as mãos, conforme preconizado nesta publicação, consiste no primeiro passo para a
busca da segurança e da excelência na qualidade da assistência ao paciente. De acordo com o
Ministério da Saúde orientar os profissionais quanto às normas e aos procedimentos para lavar
as mãos, visando à prevenção e controle das infecções. CONCLUSÃO: A higienização das
mãos e uma importante medida profilática contra infecção no ambiente hospitalar. Lavar as
mãos e um simples hábito de higienização.
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como foco abordar a higienização das mãos no
ambiente pediátrico, onde as infecções relacionadas a assistência à saúde constituem em um
problema grave e um grande desafio. A higienização das mãos tem sido demonstrada em
diversos manuais e artigos como medida simples, barata e individual que traz grandes
benefícios acerca do controle de transmissão de infecções. OBJETIVO: Realizar uma buscar na
literatura sobre o tema Higienização das Mãos na ala pediátrica, a fim de conscientizar
enfermeiros sobre o tema. METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão da literatura, realizada no
mês de outubro de 2019, na base de dados Scielo. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram
encontrados 5 artigos na base de dados do Scielo. Através da leitura dos artigos foi identificado
que a pesquisa foi desenvolvida em hospitais com profissionais de enfermagem, e dentre as
discussões foram obtidos dados que evidenciaram que alguns profissionais da área durante a
graduação, não vivenciaram as práticas da higienização das mãos, apenas tiveram a teoria. Ao
ser tratada de forma pouco enfática essa questão da higiene na formação, acaba contribuindo
para que os profissionais não priorizem esse ato e não o relacione a segurança dos pacientes.
Foi encontrado também que é importante outros profissionais da saúde e os familiares da
criança entendam as necessidades e importância da higienização das mãos adequadamente,
antes e após o contato direto com o indivíduo e sempre que necessário. Reduzindo dessa
maneira os riscos de infecções e contaminações de microrganismos. CONCLUSÃO: A pesquisa
da Higienização das Mãos na pediatria, tem como intuito ajudar o profissional da saúde a
priorizar a pratica da higienização como pauta principal de cuidado, pois, ela é reconhecida
mundialmente como uma medida primária, mas muito importante, no controle de infecções
relacionadas à assistência à saúde. Por esse motivo, tem sido considerada como um dos
pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde.
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INTRODUÇÃO: O cuidado humanizado com o paciente é uma política do Sistema Único de
Saúde (SUS) que visa enxergar o paciente além de sua patologia, olhando-o como um todo,
como um ser individual, com particularidades e protagonista de sua vida. Quando se estabiliza
o processo de morte/morrer para o paciente, nós, da Enfermagem, reconhecemos a dificuldade
em lidar com o mesmo e com sua família. Falhamos ao tentar não criar vínculos e/ou, desfazer
o vínculo criado para amenizar nosso sofrimento quando o óbito chegar a vir. Somos
preparados academicamente para lidar com diversos tipos de pacientes e familiares, porém,
quando esse paciente está em sua fase terminal, nos ocorre uma “trava” emocional. Como
dizem alguns autores, os enfermeiros relatam que o currículo profissional da categoria carece
de disciplinas voltadas para a finitude humana, e que se sentem despreparados para lidar com
os pacientes que estão à morte. Fogem, por vezes, da discussão, dando desculpas e
promessas de recuperação ao paciente, quando a morte é praticamente inevitável. OBJETIVO:
identificar as falhas dos profissionais de Enfermagem ao lidar com clientes terminais e suas
famílias, e com isso, apontar ações positivas para concretizar a humanização nesse processo,
através de uma revisão da literatura. METODOLOGIA: revisar bibliografias de até 2013
relacionados com o tema para buscar apontamentos sobre humanização e a falta dela. A busca
foi realizada no mês de outubro de 2019. RESULTADOS E DISCUSSÃO: foram encontrados 4
artigos na base de dados Scielo. A partir da análise e compreensão dos depoimentos dos
entrevistados, permitiu-se construir 3 categorias de análise que constituem a essência do
fenômeno estudado: Percepções relacionadas à morte; Assistência no processo de morte; e
Humanização na Terminalidade. CONCLUSÃO: Conforme visto no presente trabalho verifica-se
uma necessidade imensa de humanizar tal processo, desta maneira, humanizar o processo de
morte tende a amenizar o sofrimento existente que causa grande desgaste tanto para quem é
cuidado quanto para quem cuida, tal pesquisa mostrou que a questão da humanização tem
permeado o processo de morte deforma parcial, sendo ainda necessário ajustar alguns pontos
de forma a contribuir para a efetividade do processo como um todo.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: Muitas vezes, a humanização da equipe de enfermagem na Unidade de
Terapia Intensiva neo natal (UTIN)passa despercebida em razão da rotatividade das atividades
e da complexidade da UTIN. O período neonatal é definido como a fase de vida do ser humano
que vai desde o nascimento até o 28º dia de vida; que é considerada como uma adaptação da
vida intra uterina à vida extra uterina, na qual ocorre um processo contínuo de transformações
anatômicas e fisiológicas. OBJETIVO: compreender a concepção da equipe de enfermagem
sobre assistência humanizada dentro da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e identificar
possíveis fatores que possam interferir na aplicabilidade da assistência humanizada, através de
uma revisão da literatura. METODOLOGIA: trata-se de uma revisão da literatura, realizadas no
google acadêmico, com a palavra chave “humanização em UTIN”. RESULTADOS: Foram
encontrados 2 artigos que abordaram diretamente o tema. O primeiro foi uma pesquisa
exploratória descritiva..........Participaram da pesquisa 11 profissionais da Enfermagem sendo
cinco enfermeiras e seis auxiliares de enfermagem, todos do gênero feminino. A caracterização
dos sujeitos pesquisados deu-se quanto à categoria profissional, idade e tempo de atuação na
UTIN. Ao analisar a caracterização dos sujeitos, verificou-se que os entrevistados encontravam-
se na faixa etária de 23 a 60 anos, e o tempo de atuação em UTIN variou de 5 a 15 anos. O
tempo de atuação pode revelar experiências profissionais, além do conhecimento, rotina e
cuidados prestados nessa unidade. A caracterização foi importante, pois revelou a divergência
sobre a compreensão de humanização entre enfermeiras e auxiliares. Percebeu-se que as
enfermeiras têm uma visão mais ampla sobre a humanização, assim para elas inclui o recém-
nascido, os pais e o funcionário; já os auxiliares têm uma visão voltada para à assistência e aos
cuidados do recém nascido, que poderão ser observadas ao longo da discussão. Já o 2° artigo
encontrado abordou que a produção de cuidado humanizado no âmbito da UTI neonatal ainda
é um desafio, sendo numerosas as dificuldades e os obstáculos encontrados pelos profissionais
em seu processo de trabalho. Apesar de entender que a falta das "condições humanizadas do
trabalho" impõe limites para oferecer ao usuário uma assistência entendida pelos profissionais
como humanizada, na análise observamos que os desgastes não obscurecem o prazer que os
trabalhadores desfrutam de suas atividades, principalmente quando estas se apresentam em
forma de reconhecimento do trabalho bem-sucedido. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A realização
deste estudo possibilitou a reflexão e compreensão sobre humanização dentro de uma Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal. Assim, ressaltamos a importância de uma assistência
humanizada dentro dessa unidade, por ser um ambiente complexo e gerador de estresse não
só aos bebês, mas também aos pais e aos profissionais. Sobre isso, compreendemos que a
humanização não envolve apenas os bebês internados, mas também os pais e os profissionais
que atuam nesse ambiente.
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(ORIENTADOR); SERRAFIM, K.R. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença degenerativa, crônica e progressiva,
caracterizada por uma deterioração das funções motoras e não motoras. O quadro clínico é
caracterizado principalmente por sintomas motores, destacando-se a bradicinesia, a rigidez
muscular, o tremor de repouso, as alterações da postura e da marcha. Entretanto, no curso da
doença podem aparecer sintomas não motores, como declínio das funções cognitivas. O
tratamento da DP é multiprofissional, e, neste contexto, a fisioterapia deve ser iniciada logo
após o diagnóstico da doença, visando diminuir as complicações e deformidades secundárias,
contribuindo para a manutenção da qualidade de vida. Objetivo: Verificar a eficácia da atuação
fisioterapêutica envolvendo exercícios multimodais associados à dupla tarefa na funcionalidade
de indivíduos com DP. Material e Métodos: O estudo envolveu indivíduos com diagnóstico de
DP estágios 1-3, segundo a escala de Hoehn e Yahr. As avaliações são realizadas pré e após
quatro meses de intervenção fisioterapêutica, envolvendo alongamentos globais e exercícios
dupla tarefa (treino de marcha associado às pistas visuais, sendo solicitado ao paciente pisar
nos círculos coloridos e ao mesmo tempo falar nome de frutas, cores, contas de adição e
subtração). As avaliações envolvem a aplicação da escala de Hoehn Yahr modificada, o Mini
Exame do Estado Mental (MEEM) para avaliar o comprometimento cognitivo e aplicação do
World Health Organization Disabilty Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) avaliando a
funcionalidade em seis domínios de atividades, sendo eles Cognição, Mobilidade, Auto-cuidado,
Relações Interpessoais, Atividades de Vida e Participação, além da pontuação total. A
pontuação do WHODAS 2.0 foi calculada por domínio pela soma da pontuação, através do
recode, em cada um dos itens, sendo que o escore total foi transformado num valor entre 0 e
100, conforme indicado no manual do WHODAS 2.0. Quanto maior a pontuação, maior a
incapacidade. Os resultados parciais do presente estudo serão apresentados média e
porcentagem, por meio de tabelas. Resultados: Foram recrutados 11 pacientes com DP, porém
somente quatro compuseram a amostra até o momento. As pesquisas pré intervenções foram
realizadas na Clínica Escola de Fisioterapia da UNICEP no período de avaliação dos pacientes,
o qual ocorreu em agosto/2019.As entrevistas realizadas até o momento indicam que a média
das incapacidades nos pacientes avaliados foi baixa. Quatro domínios: Mobilidade (1,25%),
Autocuidado (3,13%), Relações Interpessoais (2,50%) e Participação (1,56%) os valores
médios ficaram abaixo de 5% de incapacidade, e o domínio Cognição obteve a média de 5,21%
e o domínio que apresentou maior incapacidade foi o Atividades de Vida com 14,06%.
Considerações Finais: Com isso, observa-se que, segundo a avaliação de WHODAS 2.0
aplicada inicialmente a intervenção fisioterapêutica, a funcionalidade mais afetada nos
indivíduos com DP é a relacionada as atividades que as pessoas executam na maioria dos dias,
incluindo as atividades domésticas e de trabalho. Cabe ressaltar que este estudo também visa
informar a comunidade cientifica quanto aos resultados da pesquisa por meio da participação
em Congressos Científicos, bem como a publicação em Revista Científica.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante no
controle de infecções em serviços de saúde. A utilização simples de água e sabão pode reduzir
a população microbiana presente nas mãos e, na maioria das vezes, interromper a cadeia de
transmissão de doenças. A aplicação de produtos antissépticos, em especial de agentes com
base alcoólica, pode reduzir ainda mais os riscos de transmissão, pela intensificação da
redução microbiana ou por favorecer um aumento na frequência de higienização das mãos. A
importância deste tema fica ainda mais destacada quando verificamos que diversas
regulamentações internacionais e manuais, elaborados por associações profissionais ou órgãos
governamentais internacionais, são direcionadas à higienização das mãos, reconhecendo as
evidências sobre o valor desta ação básica de controle. Entretanto os estudos apontam que
profissionais atuantes na área, sabendo do grau de importância da pratica da higienização das
mãos, ainda sim a adesão ao procedimento é insatisfatória. OBJETIVO: revisar a literatura
sobre o tema através de artigos científicos, sobre o tema higienização das mãos no controle
das infecções em serviço de saúde, com as palavras chaves; Água e sabão, remoção de
sujidade visível, reduzir a população microbiana, controle de infecções e prevenção de
transmissão de doenças, nas bases de dados scielo. RESULTADOS: foram encontrados 15
artigos. Destes, 3 abordavam, higienização como prática do cuidar. Higienização no controle
das infecções e manuseio do cateter central de inserção periférica em neonatal. E os outros 12
abordaram temas que complementam os 03 citados. CONCLUSÃO: a higienização das mãos é
indispensável na prática do cuidar. A realização desse ato é muito importante tanto para o
profissional de saúde como para a segurança do paciente, é notável a melhora nos ambientes
hospitalares em relação às infecções. Essa prática além de muito eficaz requer recursos muito
acessíveis e de baixo custo, o que é vantajoso para os hospitais e pacientes.
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RODRIGUES, J.M. (AUTOR PRINCIPAL); GARBUIO, D.C.
(ORIENTADOR); WESTIN,U.M (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A internação hospitalar é um evento marcante para o paciente e sua família, não somente pela
patologia em questão, mas por todos os riscos que permeiam este período. A debilidade,
necessidade de cuidados intensivos, a realização de procedimentos invasivos e a utilização de
dispositivos acessórios são alguns dos fatores que aumentam esta exposição, principalmente
para os eventos relacionados com o tecido cutâneo. A enfermagem em seu campo de atuação
deve ter como objetivo um atendimento com qualidade, buscando reduzir os possíveis riscos.
Dentre estes, está o risco de prejuízo na integridade da pele que pode resultar em lesão,
conhecida como Lesão por Pressão (LP). As lesões por pressão (LPs) representam um
importante problema não somente para as instituições, mas também para os pacientes seus
familiares. A enfermagem deve atuar na prevenção destes riscos aos pacientes e com este
objetivo medidas preventivas devem ser implementadas e avaliadas. O objetivo deste estudo
será caracterizar as lesões por pressão em unidade de terapia intensiva adulto quanto a
incidência, locais e fatores de risco. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, prospectivo
que será desenvolvido em unidades de terapia intensiva de hospital terciário. A população do
estudo será composta por homens e mulheres no primeiro dia de internação em unidade de
terapia intensiva, maiores de 18 anos, que não apresentem lesão por pressão no momento da
admissão. Os participantes serão acompanhados durante todo o seu período de internação na
UTI e avaliações relacionadas aos exames clínicos e laboratoriais, evolução clínica, avaliação
da pele e aplicação da escala de Braden serão realizadas diariamente. O conhecimento da
incidência e dos fatores relacionados ao surgimento de lesões por pressões, bem como, os
locais mais incidentes e seu estadiamento permitirão a elaboração de um plano de cuidados
direcionado para as necessidades específicas avaliadas. Como consequência poderá haver
uma redução destas lesões melhorando a qualidade de vida dos pacientes e prevenindo
complicações adicionais que podem ser causadas pelo surgimento destas lesões, o que pode,
por sua vez, aumentar o tempo de internação. Palavras-chave: Enfermagem; Lesão por
pressão; Fatores de Risco.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Nas ultimas décadas, a inserção de novas tecnologias tem transformado hábitos
culturais e o estilo de vida dos universitários mundo a fora. As mudanças no estilo de vida têm
contribuído para aumentar a prevalência de obesidade em todos os grupos etários e classes
sociais, caracterizando-a como uma epidemia mundial e um relevante problema de saúde
pública. Mais de 17% das crianças e 30% dos adultos são considerados obesos no mundo.
Objetivo: Investigar o Índice de Massa Corporal (IMC), e a qualidade de vida dos estudantes de
graduação. Metodologia: Foram pesquisados 30 estudantes de ambos os sexos dos cursos de
graduação de uma instituição de ensino superior do Município de São Carlos. Foi utilizado o
IMC e um questionário sociodemográfico e alimentar. As variáveis do questionário foram a
idade, estado civil, número de refeições diárias, horas de sono, local das refeições, e hábito de
prepararem a própria alimentação. Resultados: Entre os estudantes, 22 eram do sexo
masculino e 8 do sexo feminino, com idade entre 19 e 50 anos. A média do IMC dos estudantes
do sexo masculino foi de 27,5 Kg/m² classificado como sobrepeso, e entre no sexo feminino foi
de 29,25 Kg/m² classificado também como sobrepeso. Em relação ao estado civil, solteiros 80%
(n=24); casados 10% (n=3); união estável 10% (n=3). A média de refeições diárias entre os
estudantes foi de 3,7 refeições/dia. A média de horas de sono foi de 7,3h. A prática de
atividades físicas obteve uma média de 2,42 dias/semana. Observa-se também que, 76% dos
entrevistados fazem suas refeições em casa, e 57% costumam cozinhar a própria comida.
Conclusão: Com base nos dados colhidos conclui-se que, os estudantes de graduação estão
com o IMC acusando sobrepeso, tanto nos estudantes do sexo masculino quanto no feminino.
Praticam exercícios com uma boa regularidade e tem uma boa qualidade de sono. Palavras
chaves: estudantes, alimentação, sobrepeso.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Atualmente vivemos em uma sociedade cada vez mais sedentária, e isso ocorre por conta de
diversos fatores, entre eles, a falta de tempo, situação socioeconômica, ambiente, esgotamento
físico e emocional, além de baixa qualidade de alimentação, entre outros, que agravam ainda
mais a qualidade de vida da população em geral. A falta de atividade física regular na rotina de
qualquer pessoa pode causar diversas doenças, como por exemplo, hipertensão arterial,
obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças psicoemocionais, entre tantas outras.
Com relação a diferentes enfermidades, são vários os estudos que apontam os benefícios da
atividade física na melhora dos quadros apresentados, e em particular, no caso da depressão,
doença que é caracterizada como transtorno de humor com manifestações afetivas que variam
de intensidade, frequência e duração na ocorrência dos sintomas que podem variar desde
tristeza, baixa autoestima, desesperança, crises de choro, alterações no sono ou apetite, baixa
capacidade de sentir prazer, entre outros, a depressão tem atingido grande número de pessoas
em todo mundo, porém com tratamentos farmacológicos de alto custo e inacessíveis para uma
grande parte da população que necessita de tratamento. Nesse sentido, o objetivo do presente
estudo foi analisar a influência da atividade física nos sintomas de pessoas com depressão.
Para tanto foi realizada uma Revisão bibliográfica utilizando como instrumento de coleta de
dados, artigos relacionados ao tema. Os resultados observados demonstram diferentes
benefícios proporcionados pela atividade física, tanto a atividade aeróbica quanto a atividade
anaeróbica, especificamente nos casos depressivos, assim como, foi possível salientar
possíveis cuidados relacionados à prática de exercícios físicos, como por exemplo ter um
acompanhamento com um profissional de educação física para orientação das atividades
executadas.
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O treinamento é considerado atualmente uma das estratégias mais importante e eficiente no
tratamento de inúmeras doenças, a qual resulta em benefícios agudos e crônicos à saúde física
e mental dos indivíduos. A pesquisa abordada tratara sobre o treinamento durante a gestação,
seus benefícios, recomendações e cuidados a serem tomados. A atividade física e importante
em varias etapas da vida porem durante a gestação os benefícios são vários, entre eles, a
diminuição de lombalgia, melhora da autoestima, prevenção de problemas circulatórios, além
de ajudar no controle do peso, reduz o estresse cardiovascular proporcionando menor
frequência cardíaca em repouso, reduz o risco de surgir diabetes gestacional, maior volume
sanguíneo e redução da pressão arterial entre outros. Para a obtenção dos dados, foi realizada
consultas de diversos artigos, revistas científicas e livros foi realizada uma pesquisa de campo
com a participação de mulheres que praticam exercícios físicos durante a gestação ou que
praticaram enquanto estavam grávidas com isso teremos coletas para as informações
necessárias. De acordo com presente projeto conclui -se que o exercícios físico e benéfico para
as mulheres que os praticam na gestação, melhoram a saúde psicológica, lombalgia,
autoestima, sintomas e principalmente qualidade de vida, trazendo uma gravidez mas segura
tanto pro feto quanto pra mãe, o que podemos concluir com certeza com as pesquisas foram
essas informações, porém não se tem certeza da influência do exercícios físico para o parto e
pós parto o que se sabe é que muitos autores afirmam essa melhora, que se traz por razoes
fisiológicas, como a diminuição na pressão do útero por redução de peso, ou a recuperação
mais rápida por força muscular, não conseguimos concluir se realmente e afirmativa essas
informações por não termos acompanhado uma mulher que realizou seu parto e na sua
recuperação pós parto, porem temos informações suficientes para afirmar que o exercícios
físico e benéfico durante a gestação na melhora de vários sintomas trazidos durante a gravidez,
não só físicos como psicológicos e emocionais .
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A escolha por um estilo de vida ativo traz vários benefícios à saúde, sendo considerado como
um componente importante para que se atinja uma melhor qualidade de vida e independência
funcional. Esse trabalho se justifica por apresentar dados locais e identificar as influências
físicas, psicológicas e sociais da prática regular de atividades físicas em idosos, uma vez que
essas informações se encontram dispersas na literatura. O objetivo desse trabalho é identificar
as influências físicas, psicológicas e sociais da prática regular de atividades físicas em idosos
através de uma pesquisa de campo, realizado por meio de um questionário. Serão voluntárias
desse estudo 50 pessoas, que se encaixam no perfil do estudo, de uma cidade de porte médio
do interior do Estado de São Paulo. O tratamento estatístico dos dados será descritivo. Foi
possível através desse trabalho, concluir que idosos praticantes de atividades físicas regulares
alcançam benefícios não somente fisiológicos como também sociais e psicológicos. Esse
trabalho se justifica por apresentar dados locais e identificar as influências físicas, psicológicas
e sociais da prática regular de atividades físicas em idosos, uma vez que essas informações se
encontram dispersas na literatura. O objetivo desse trabalho é identificar as influências físicas,
psicológicas e sociais da prática regular de atividades físicas em idosos através de uma
pesquisa de campo, realizado por meio de um questionário. Através desse trabalho, foi possível
observar que o direcionamento da pesquisa através do questionário, foi ao encontro da
hipótese, como dos dados ofertados na literatura sobre temas semelhantes, ou seja, que idosos
praticantes de atividades físicas regulares alcançam benefícios não somente fisiológicos como
também sociais e psicológicos, entretanto, mais estudos deverão ser realizados, até para que o
tema possa ser mais profundamente analisado, visando, cada vez mais, verificar melhorias
dentro desses aspectos, pois, essa parcela da população é a que tem a maior perspectiva de
crescimento futuro, tornando-se assim um mercado com enorme potencial onde educadores
físicos poderão atuar.
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DO KUNG-FU GARRA
DE ÁGUIA E BOXE NO EQUILÍBRIO ESTÁTICO

FREITAS, L.R.M. (AUTOR PRINCIPAL); PENEIREIRO,G.M.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo deste estudo é investigar como a prática de artes marciais, especificamente boxe
(pugilismo) e Kung- Fu (Estilo Garra de Águia), pode ou não influenciar em alterações do
equilíbrio estático dos praticantes em relação às pessoas que não praticam artes marciais. Esse
estudo se justifica pelo fato de não se encontrar na literatura como as práticas de atividade
física das artes marciais interferem no equilíbrio estático em relação ao corpo cotidiano do
praticante e às pessoas não praticantes, uma vez que se sabe que práticas regulares de
atividade física interferem na capacidade de equilíbrio estático. Esta pesquisa é considerada
uma investigação prática qualitativa, com material coletado em campo. Os indivíduos foram
submetidos a um teste de equilíbrio estático com a mesma plataforma para investigar se as
artes marciais têm interferência relevante em habilidades motoras, precisamente no equilíbrio
estático diário dos praticantes. O estudo com a plataforma nos praticantes de artes marciais foi
aplicado antes do início e mediação das aulas. Junto à aplicação do teste de equilíbrio estático,
os participantes responderam a um questionário. Os resultados dos participantes de cada
modalidade foram somados e depois os números foram divididos pela mesma quantidade de
indivíduos (em cada modalidade), a fim de criar uma média para posteriores comparações. O
resultado de menor variação de equilíbrio foi comparado com o maior valor de variação, sendo
que quanto menor o valor médio de cada índice, mais estabilidade estática, e quanto maior o
valor, menos estabilidade do indivíduo. Os dados mostram que no quesito velocidade
combinada (cm/s) o valor da média dos praticantes de artes marciais e de não praticantes teve
pouca diferença, os resultados são parecidos com variação 2,15%, sendo o boxe o melhor
resultado e o kung-fu o pior dos três. No quesito velocidade médio-lateral (cm/s), ou Velocidade
de Variação Médio Lateral, o resultado foi igual para as duas modalidades de artes marciais,
sendo que os não praticantes tiveram vantagem de 6,66% sobre os praticantes, evidenciando
que as artes marciais escolhidas podem não ter influência em melhora e desenvolvimento deste
tópico. Observa-se que as diferenças mais notáveis entre os três grupos analisados acontecem
nos índices de Amplitude (ML e AP) e Path Velocity (AP). Nestes tópicos o boxe se sobressai
em todos os resultados, enquanto o kung-fu expõe valores maiores em relação ao boxe e os
não participantes em dois índices (Amplitude ML e Path Velocity AP), sendo a média que indica
menor estabilidade nesses fatores. Na análise mista de grupos, nota-se uma diferenciação
significativa nas medidas de amplitude anteroposterior e mediolateral assim como a velocidade
de variação anteroposterior. Conclui-se que as atividades físicas avaliadas têm influência no
equilíbrio estático sendo o de melhor resultado ligado a prática de boxe comparado ao kung-fu
e aos indivíduos não praticantes. Em relação ao kung-fu e aos não praticantes de artes
marciais, pode-se afirmar que a modalidade não tem influência significava sobre este tipo de
equilíbrio. Um CG mais baixo pode favorecer o equilíbrio de pessoas com menor estatura.
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INFLUÊNCIA DA VELOCIDADE DE EXECUÇÃO NA
QUANTIDADE DE REPETIÇÕES MÁXIMAS EM

EXERCÍCIOS DE MUSCULAÇÃO

ADORNO, J.E (AUTOR PRINCIPAL); PUCCI, F. (CO-AUTOR);
PEREIRA, T.B.L. (ORIENTADOR) 
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O treinamento resistido (musculação) tem atraído cada vez mais adeptos com o passar dos
anos. Indivíduos que iniciam este tipo de treinamento esperam que apresentem respectivos
ganhos em adaptações físicas, tais como aumento de força muscular, aumento do tamanho da
massa muscular, redução do percentual de gordura corporal, entre outros. Os profissionais de
Educação Física são de fundamental importância para que o praticante consiga atingir seus
objetivos de maneira eficiente e, com segurança. A influência do número de repetições está
diretamente interligada à resistência da força que a musculatura terá que mover durante a ação
de contração muscular. Acreditando que o aumento da intensidade e o máximo
desenvolvimento só serão obtidos através do aumento da sobrecarga, nos deparamos com
uma visão limitada do treinamento e nos esquecemos de uma das variáveis como a velocidade
de execução. Desta forma a velocidade de execução tem o principal destaque nessa pesquisa,
com a finalidade de observar dentro de uma determinada sobrecarga como as variáveis na
velocidade de execução influenciariam no número de repetições máximas em determinados
exercícios. A pesquisa se tratou de uma pesquisa de campo, que visa a coleta de dados junto
aos indivíduos, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental para análise e interpretação dos
dados obtidos, objetivando a compreensão e a explicação, com fundamentação teórica, do
objeto de estudo da pesquisa. A pesquisa foi realizada com dois indivíduos, ambos do gênero
masculino. Os voluntários foram inicialmente submetidos a avaliação da sobrecarga através do
método de 1RM. Os testes de 1RM foram realizados com um intervalo de 48h-72h para que os
indivíduos fossem submetidos a novo teste nos diferentes grupamentos musculares postos em
análise, a fim de não comprometer o seu desenvolvimento ao longo da pesquisa. Foram
escolhidos alguns grupamentos musculares específicos para observação na pesquisa, tais
como: peitoral maior, quadríceps femoral, bíceps femoral e bíceps braquial. Com a finalidade de
observar como a velocidade de execução influenciaria no número de repetições máximas
dentro de uma determinada sobrecarga, o presente estudo abordou velocidades de: 2s; 3s; 4s;
durante toda a fase concêntrica e excêntrica promovida através da contração muscular.
Realizada as coletas dos dados entre os sujeitos, os resultados foram colocados em uma tabela
no Microsoft Excel ®, para a posterior elaboração do gráfico presente no estudo e apresentação
das variáveis encontradas. Foi possível observar que devido a exposição da musculatura em
maiores cadências de execução durante as fases concêntricas e excêntricas do movimento,
houve uma queda significativa no número de repetições máximas alcançadas, independente da
musculatura alvo que foi colocada em análise. Dessa forma a variação na velocidade de
execução em determinada sobrecarga se torna mais uma variável do treinamento de hipertrofia,
a fim de manter os ganhos sempre ativos, criando uma nova oportunidade para treinadores e
praticantes do método para que não fiquem restritos a visão limitada de que somente com o
aumento da sobrecarga seria possível aumentar a intensidade do exercício.
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INFLUÊNCIA DE JOGOS ELETRÔNICOS NA
PRÁTICA DO EXERCÍCIO FÍSICO
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PENEIREIRO,G.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os jogos eletrônicos tendem a causar uma influência muito forte na vida das pessoas,
principalmente com o avanço da tecnologia que torna as pessoas cada vez mais ligadas a
esses jogos. Os profissionais de Educação Física podem aproveitar esta influência e combinar
o exercício físico com o entretenimento que os jogos apresentam. Como no caso deste estudo
no qual o objeto de pesquisa é o jogo eletrônico Pokémon-Go, onde o jogador se torna
fisicamente ativo para alcançar seus objetivos. Foi realizado um estudo por meio de
questionário online, com o objetivo de saber as percepções dos jogadores sobre suas
experiencias vividas dentro e fora do jogo com sua evolução física e saúde, esse questionário
permitiu saber a influência desse jogo na prática de atividade física assim como se o costume
de jogar foi capaz de trazer hábitos mais saudáveis e melhorar a qualidade de vida dos
jogadores. Mediante ao questionário online realizado com 80 pessoas, pudemos observar um
resultado muito satisfatório, onde a influência do jogo Pokémon GO na vida das pessoas se
mostrou positiva. O jogo tende a ser incentivo para exercícios físicos como caminhada e
corridas principalmente. As pessoas relataram diversas melhoras em sua saúde, especialmente
no condicionamento físico, então, o jogo demonstra ser um importante combatente ao
sedentarismo, como forma de grande incentivo. Além dos benefícios na saúde, o jogo Pokémon
GO também demonstrou ser uma maneira extremamente eficiente de interação social, onde
100% das pessoas afirmaram ter entrado em algum ciclo social maior por conta do jogo, ou no
mínimo conhecido mais pessoas através das funções do jogo como Raids ou Quests. Com isso,
concluímos que jogos eletrônicos tem sim, uma grande influência na prática de exercícios
físicos, promovendo benefícios diversos na saúde física e mental das pessoas. Então, esta
pode ser uma boa maneira a ser usada por profissionais para ajudar pessoas que não
encontram incentivo para tais práticas, como já vem acontecendo.
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INFLUENCIA DO ALONGAMENTO E
AQUECIMENTO NO TREINAMENTO RESISTIDO

PARA O SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

ALBARICI, F. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, R. J. K. (CO-
AUTOR); MARINE, D. A. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Entende-se por aquecimento todas as medidas que servem como preparação para a atividade,
seja para o treinamento ou para competição, cuja intenção é a obtenção do estado físico e
psíquico ideal, bem como preparação cinética e coordenativa na prevenção de lesões. Já o
alongamento é o termo usado para descrever as técnicas utilizadas para aumentar a
extensibilidade das estruturas constituídas de tecidos moles (músculos, tendões, ligamentos,
capsulas articulares, fáscias) e, consequentemente, contribuir para o aumento da flexibilidade,
que é entendida como a amplitude máxima de uma articulação para que aja um movimento
normal ou voluntario, sem risco de lesão. O aquecimento muscular e o alongamento antes do
exercício físico resistido são amplamente empregados por profissionais da área de saúde,
sobretudo entre Fisioterapeutas e Educadores Físicos. Porem, na prescrição e planejamento do
treino resistido existe ainda divergências na literatura sobre o que deve ser aplicado antes e
depois da sessão de treinamento. Os protocolos variam entre aquecimento geral ou especifico,
ou então algum método de alongamento (passivo, balístico, ativo, FNP). Portanto, o objetivo
desse estudo foi verificar a influência dos exercícios de aquecimento e alongamento quando
direcionados ao treinamento de força. O estudo foi realizado através de uma revisão
bibliográfica feita por meio de levantamento de dados científicos nacionais, disponíveis nas
bases de dados Scielo (Scientific Eletronic Library On-Line), acessada por meio da BVS
(Biblioteca Virtual em Saúde) PUBMED. No total foram selecionado 33 artigos, sendo 26 na
língua portuguesa e 7 na língua inglesa, variando entre os anos de 1984 e 2015. Após a análise
da literatura, detectou-se que o alongamento muscular antes do exercício físico resistido
acarreta em déficit no treino de força máxima, visto que há redução da rigidez musculotendínea,
diminuindo a capacidade do músculo quanto à eficácia na geração de força. Com relação à
realização do aquecimento pré-treino de força, os estudos mostram que não houve diferenças
nessa modalidade de treino, porém na literatura são encontrados vários fatores que evidenciam
os benefícios do aquecimento. Desse modo, essa revisão mostrou que é preferível realizar
exercícios de aquecimento antes do treino resistido, do que o alongamento, visto que este pode
causar efeitos deletérios no pico de força. PALAVRAS CHAVE: treinamento de força,
treinamento de flexibilidade, alongamento, aquecimento, treino resistido.
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INFLUÊNCIA DO MÉTODO PILATES NA MELHORA
DO QUADRO DA ESCOLIOSE
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(ORIENTADOR) 
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A má postura é um problema atual do cotidiano de muitas pessoas, que leva a diferentes
sintomas e desconfortos. Para Falcão et al. (2007), pode ser causada pelo sedentarismo, ou
manter posições permanentes por longos períodos de tempo. Pode estar ligada também ao
enfraquecimento dos músculos ao redor do tronco, gerando estresse e comprometendo a
estrutura da coluna vertebral. Devido a tensão causada, podem ocorrem desvios na coluna
vertebral, sendo um deles a escoliose. A escoliose é caracterizada por desvios laterais das
vértebras no plano tridimensional, com rotação ou não das vértebras sendo superior a 10°,
tendo diagnóstico mais comum em crianças, principalmente do sexo feminino (TURRA, 2015;
MIRA, 2018). Uma forma de melhorar esse quadro álgico, é com o fortalecimento muscular da
região do tronco, que pode ser obtido através do método pilates. O método pilates aumenta
força, flexibilidade e equilíbrio, melhorando assim a postura. Como forma de aferir essa
possibilidade, o objetivo desse estudo foi descrever a prática do método pilates como forma
conservadora de melhorar a escoliose. Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi realizado o
método de uma Pesquisa Bibliográfica, que segundo Lima e Mioto (2007) é caracterizada como
um procedimento metodológico de grande importância para busca de conhecimento e
construção de hipóteses, servindo de gatilho para outras pesquisas. Para a busca dos artigos
científicos, foram utilizadas as principais bases de dados, com artigos publicados entre os anos
de 2004 a 2019. Os resultados obtidos com os estudos, relatam melhora da flexibilidade, força,
equilíbrio, mas poucos estudos comprovam mudança significante da curva escoliótica. Porém,
quando se trata da melhora de força, flexibilidade e postura, a diminuição do quadro da
escoliose está diretamente ligada, uma vez que, com os músculos responsáveis pela postura
fortalecidos, evita a progressão da curva, e com melhora do alinhamento corporal, a curva fica
menos aparente. Os achados mostram também que a prática do método pilates funciona
melhor quando combinado com outros tipos de intervenção, pois quando realizado de forma
única ele não corrige completamente o desvio da coluna. Ainda se faz necessário estudos mais
abrangentes sobre o tema proposto, uma vez que existam poucos específicos sobre.
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RESISTIDO NO TRATAMENTO DA SÍNDROME

FIBROMIÁLGICA
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Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica cujo objetivo é analisar os benefícios que a
atividade física, enfaticamente o treinamento resistido e treinamento aeróbico no tratamento de
pessoas com a doença síndrome fibromiálgica. Realizou-se um estudo literário de publicações
periódicas, dissertações e teses, no período de 2000 até o momento da conclusão deste
trabalho. O trabalho é constituído por uma amostra de 29 publicações identificadas em diversas
categorias. A maioria dos trabalhos nos mostram que a Síndrome fibromiálgica (SFM) é uma
doença que causa dores por todo o corpo e que duram períodos prolongados, a qual os
estudos ainda não comprovam o real motivo da dor. Acredita-se que o número de publicações
seja pequeno diante da importância da doença, mostrando que novas pesquisas sobre a
síndrome faz-se necessárias. O objetivo do trabalho é expor algumas possibilidades de
tratamentos não medicamentosos, analisando os seus benefícios e expressando a importância
da inclusão de exercícios físicos na rotina de uma pessoa com Síndrome Fibromiálgica,
enfatizando o treinamento aeróbico e resistido como estratégias essenciais para amenizar a dor
causada por essa doença. Através dos resultados obtidos, sugere-se que fibromialgia gera um
impacto negativo na qualidade de vida, necessitando um tratamento mais amplo e
multidisciplinar, já que a sintomatologia dessa síndrome é complexa e não envolve somente
aspectos físicos, mas também sociais e emocionais. Diante do estudo realizado, pode-se dizer
que o treinamento aeróbico e resistido é considerado atualmente uma das estratégias mais
importantes e eficientes no tratamento de inúmeras doenças, a qual resulta em benefícios
agudos e crônicos à saúde física e mental dos indivíduos que praticam tal atividade. Contudo,
essa revisão bibliográfica demonstra que a aplicação de um programa de treinamento resistido
em conjunto treinamento aeróbico demonstra ser mais eficaz do que quando apenas um dos
protocolos são utilizados separadamente.
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(ORIENTADOR) 
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INVENTÁRIO DE AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA DE INCAPACIDADE (PEDI) VERIFICAÇÃO DA
SUA APLICABILIDADE EM ESTÁGIO DE NEUROPEDIATRIA Paula Hebb LIMA² Sandra Maria
Beltrami DOLTRÁRIO³ RESUMO: O presente estudo é uma pesquisa de campo, quantitativa,
na forma de entrevista estruturada com os pais e/ou responsáveis de 19 crianças atendidas na
clínica de fisioterapia do Unicep, realizada no período de fevereiro a maio de 2019, através do
Inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI). O PEDI é uma versão brasileira do
Pediatric Evaluation of disability inventory publicado em 1992 por Haley et al., desenvolvido
para fornecer uma descrição detalhada do desempenho funcional da criança, seu desempenho
futuro e documentar mudanças longitudinais. O PEDI foi traduzido, adaptado e validado para o
uso no Brasil por Mancini (2005), é um inventário de avaliação infantil que informa sobre o
desempenho funcional de crianças na faixa etária entre 6 meses e 7 anos e seis meses de
idade. Este teste pode ser utilizado com crianças de idade superior ao limite indicado, desde
que o desempenho funcional das mesmas esteja dentro desta faixa etária. Este perfil funcional
informa sobre o desempenho de habilidades da criança (parte 1), sobre a independência ou
quantidade de ajuda fornecida pelo cuidador (parte 2) e sobre as modificações do ambiente
físico doméstico utilizado na rotina diária da criança (parte 3). Cada parte do teste disponibiliza
informações sobre três áreas de função: autocuidado, mobilidade e função social. O objetivo do
estudo foi verificar a aplicabilidade do PEDI com os pacientes neuropediátricos da clínica de
fisioterapia do UNICEP e comparar os instrumentos de avaliação e planos de tratamento em
neuropediatria da clínica de fisioterapia do UNICEP com o PEDI quanto à abrangência de seus
conteúdos e também orientar os pais e/ou responsáveis sobre o desempenho funcional dos
seus filhos. As entrevistas foram realizadas individualmente, na clínica de fisioterapia do
Unicep, no período de atendimento fisioterapêutico das crianças. O PEDI como adjuvante a
avaliação clínica, mostrou ser uma ferramenta assertiva para investigação das habilidades
funcionais da criança e assim contribuir para uma intervenção mais assertiva, abrindo
possibilidades de adaptações no tratamento para alcançar dentro de uma mesma atividade,
mobilidade e funcionalidade. PALAVRAS CHAVE: PEDI (PEDIATRIC EVALUATION OF
DISABILITY INVENTORY); HABILIDADES FUNCIONAIS; PARALISIA CEREBRAL.
______________________________________________________________________ 1
Faculdade de Fisioterapia, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni,
5111 – 13563-470, São Carlos, SP, Brasil. 2 Discente do curso de Fisioterapia, Centro
Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-470, São Carlos,
SP, Brasil. E-mail: hebb2014lima@gmail.com 3 Docente do curso de fisioterapia, Centro
Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-470, São Carlos,
SP, Brasil. E-mail: sandradol@uol.com.br
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Sabe-se que, com o passar do tempo, as bactérias, os fungos e outros micro-organismos
patogênicos têm se tornado mais resistentes aos antibióticos já existentes, devido ao uso
descontrolado dos medicamentos por parte da população. Como consequência, há um aumento
em pesquisas para a descobertas de novas substâncias antimicrobiana e antifúngicas, sendo
muitas delas baseadas na obtenção de novos produtos através de fontes naturais. Os usos de
medicamentos de origem natural iniciaram-se a muito tempo atrás, no qual plantas e ervas
eram utilizadas para aliviar os sintomas de doenças. Posteriormente, estudos mais
aprofundados foram capazes de criar medicamentos eficientes para determinadas doenças,
como por exemplo, a Penicilina, descoberta em 1928 pelo escocês Alexandre Fleming.
Atualmente, as buscas por novas substâncias de fontes naturais vêm se intensificando e, dentre
os diversos trabalhos na área, pode-se citar as pesquisas relacionadas as plantas da família
Poaceae. Tais plantas se encontram dentro do grupo de gramíneas forrageiras e apresentam
diversas espécies espalhadas pelo mudo. No solo em que se encontram essas plantas, mais
precisamente ao redor das raízes, é possível obter diversos micro-organismos que colonizam
esta região, chamada de rizosférica. As bactérias que ali abitam, apresentam um grande
potencial de inibição frente a fungos fitopatogênicos e micro-organismos patógenos aos seres
humanos, e vêm sendo alvo de muitos estudos recentemente. Desta forma, tendo como
finalidade avaliar o potencial desses micro-organismos rizosféricos, o presente trabalho visa o
isolamento, purificação, caracterização e o estoque da comunidade bacteriana rizosférica,
associadas a três plantas do gênero Paspalum spp. da região litorânea do estado do Paraná,
mais precisamente da cidade de Matinhos. Entre os 45 isolados de bactérias do solo rizosférico,
foi notado que a maior parte, 17,78%, são da cor Branca. Os isolados foram armazenados no
ultrafreezer do Laboratório de Microbiologia e Biomoléculas (LaMiB), na Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar), de modo que, futuramente, sejam realizados testes de atividade
microbiana contra cinco micro-organismos, uma Gram positiva (Staphylococcus aureus) e outra
Gram negativa (Escherichia coli), uma levedura (Cândida albicans) e dois fungos filamentoso de
crescimento rápido (Sclerotinia sclerotiorum, Ceratocystis paradoxa).
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LASERPUNTURA APLICADO EM PACIENTE COM
PARALISIA CEREBRAL

JORGE, O.D. (AUTOR PRINCIPAL); DOLTRARIO,S.M.B.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

LASERPUNTURA APLICADO EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL Olimpia
Demiciano JORGE² Sandra Maria Beltrami DOLTRÁRIO³ Introdução: A espasticidade é um
aumento de tônus causado por lesão no neurônio Motor Superior, presente na maior parte dos
pacientes com paralisia cerebral e que acarreta deformidades musculoesqueléticas. Entre as
diferentes maneiras de manejar a espasticidade tem-se a acupuntura. Na medicina chinesa a
punção de pontos específicos nos meridianos promove equilíbrio energético que colaboraria
para inibição da espasticidade. Na medicina ocidental pesquisadores acrescentam à explicação
que no tratamento com acupuntura há aumento da liberação de beta endorfina encefálica e
serotonina no plasma e no tecido cerebral que seriam responsáveis por esse efeito. A utilização
do Laser no lugar das agulhas em pontos de acupuntura tem sido considerada, principalmente
em crianças e estudos com ressonância magnética comprovam que este recurso terapêutico é
capaz de ativar e modular redes neuronais, sendo utilizado em casos de espasticidade.
Objetivo: Relatar a abordagem de tratamento com laser em pontos de acupuntura para paciente
com espasticidade por sequelas de PC. Metodologia: Paciente com seis anos de idade, com
quadro de Triplegia espática por sequela de PC. Classificação de Função motora grossa
(GMFCS) nível IV, foi submetido à aplicação do Laser modelo LASER HAND, com ponteira de
acupuntura de 1 mm, potência de 70mw, dosagem de 2,1 j/cm² e tempo de aplicação de 30s.
As aplicações eram realizadas uma vez por semana, totalizando quatro aplicações. Antes e
após cada aplicação era realizada a avaliação da espasticidade pela movimentação passiva
dos segmentos espásticos e graduando a dificuldade em movê-los por meio da escala de
Ashorth modificada. Os Pontos utilizados na aplicação foram F3 (Fígado), R3 (RIM), E36
(Estômago), IG4 (Intestino Grosso) e IG11(Intestino Grosso), pontos caracterizados como
importantes para alterações de tônus em membros inferiores e superiores respectivamente,
conforme a indicação da medicina chinesa. Resultados: Neste estudo observou-se que de
forma geral, após a abordagem com laserpuntura, os músculos espásticos tiveram os valores
de Ashorth diminuídos na última sessão. Houve variações dos valores durante as sessões,
porém estes não foram maiores que os valores das avaliações iniciais. Considerações Finais: a
laserpuntura contribuiu para diminuição da espasticidade, permitindo o manuseio do paciente.
Embora seja um relato de caso de um paciente, o estudo desperta a atenção para essa
modalidade de terapêutica e sua utilização em um estudo de maior
representação.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1 Faculdade de
Fisioterapia, Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-
470, São Carlos, SP, Brasil. 2 Discente do curso de Fisioterapia. Centro Universitário Central
Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-470, São Carlos, SP, Brasil. E-mail:
olimpiademicianojorge@gmail.com 3 Docente do curso de Fisioterapia. Centro Universitário
Central Paulista – UNICEP, Rua Miguel Petroni, 5111 – 13563-470, São Carlos, SP, Brasil. E-
mail: sandradol@uol.com.br
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO - (USC)

O lúpus Eritematoso sistêmico (LES) é uma doença inflamatória crônica sistêmica, de etiologia
desconhecida e multifatorial, que evolui com surto de atividades e períodos de remissão,
podendo atingir múltiplas partes do corpo como órgãos e tecidos. O objetivo deste trabalho é
relatar os aspectos clínicos, laboratorial, terapêutico da doença, orientação aos portadores e
familiares, explicar o que é a doença, como conviver com suas limitações, o riscos e o que é
prejudicial a doença e seu tratamento Foi realizada uma revisão da literatura narrativa por meio
de consulta a artigos científicos provenientes de sites de busca, utilizados os descritores ‘’Lúpus
eritematoso sistêmico ‘’, associado ao tema, diagnóstico, tratamento e exames. Na LES
acontece um desequilíbrio imunológico aonde as células de defesa atacam as células e tecidos
saudáveis, provocando a formação de complexos imunológicos que presentes no organismo
causa inflamação e lesão. As manifestações clínicas desenvolvidas dependem de fatores
ambientais e fatores que predispõem o individuo a doença, podendo apresentar como sintomas,
cansaço, fadiga, febre baixa, perda de peso e apetite. O diagnóstico é feito através dos critérios
de classificação de avaliação clinica. O tratamento depende da gravidade do órgão ou sistemas
afetado, utilizando medicamentos que causam dependência permanente, se interrompido o
tratamento retorna os sintomas. O LES é uma doença que compromete bastante ao individuo,
causando depressão devida as dores. Portanto se diagnosticada e controlada, visando a
remissão ou mesmo uma diminuição da progressão da doença. Meios alternativo que aumenta
a perspectiva de vida, para inibir o desenvolvimento da doenças com fitoterápicos como miloma
que possui alcalóie warifteina que inibe as funções das células B mudando a resposta do
sistema de defesa de doenças auto imune e inflamatórias ,babosa,possui aloína,sendo anti-
inflamatório e antialérgico, alcaçuz, trevo vermelho cumarina umbeliferona, utilizados no
tratamento de reumatismos e inflamações pulmonares, alfavaca, pau d’arco que possui
naftoquinonas, anti-inflamatório ,antifúngico, tratamento de câncer, lupos, Macela do reino
utilizado no tratamento anti-inflamatório e reumatismos, unha de gato utilizadono tratamento de
artrite, reumatismo, infecção do trato urinário, e doenças autoimunes, Gengibre é anti-
inflamatório , antirreumática , antialérgica, Macela do reino no tratamento anti-inflamatório e
reumatismos, unha de gato tratamento de artrite, reumatismo, infecção do trato urinário, e
doenças autoimunes , Gengibre anti-inflamatório , antirreumática , antialérgica. Palavra chave:
Lúpus eritematoso sistêmico, diagnóstico, tratamento e manifestação clínica
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CAYRES, K.C (AUTOR PRINCIPAL); MOURA, F.C. (CO-AUTOR);
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O desenvolvimento das habilidades cirúrgicas é essencial na formação do médico veterinário.
Durante a graduação é apresentado aos alunos a base teórica-prática, onde é realizado o
primeiro contato com instrumentais e técnicas cirúrgicas. Para maior aprendizado, a repetição
da técnica é essencial até que o futuro médico veterinário tenha destreza para fazer uma
cirurgia com perfeição. Antigamente cirurgias experimentais eram realizadas para tal finalidade,
porém atualmente, com os conceitos de bem-estar animal mais desenvolvidos, tais práticas
gradualmente estão sendo desestimuladas. Métodos alternativos estão sendo criados com a
finalidade de desenvolver as habilidades dos alunos. Um desses métodos é a utilização de
frutas, sendo o objetivo desse trabalho demonstrar algumas possibilidades dessas técnicas. A
técnica de nefrotomia, que normalmente é executada para a remoção de cálculos alojados na
pelve renal, e também utilizada para exploração renal em casos de hematúria ou neoplasias,
pode ser treinado em um gomo de mexerica, que representa um rim, a incisão é realizada e
posteriormente é feita a remoção das sementes que representam os cálculos, sendo então
realizada a síntese a técnica de sutura que normalmente é utilizada nesse tipo de cirurgia
(Wolff). Enxertos em malha, onde são realizadas incisões em fileiras paralelas de fendas
alternadas e podem ser de espessura total ou parcial, podem ser praticados em laranjas, de
onde é retirado o enxerto (casca) a ser 'implantado' em outra região da mesma fruta. A
aspiração por agulha fina, método muito utilizado nas clinicas veterinárias para avaliação das
células tumorais, linfonodos e órgãos internos, muito úteis na hora de diferenciar uma
inflamação de uma neoplasia, por exemplo, pode ser realizada em uma maça, que
representaria um tumor ou um linfonodo. A craniotomia, técnica onde se cria uma abertura no
crânio para acessar o cérebro, pode ser praticada com um maracujá que por ter sua casca mais
dura se assemelha ao crânio. A técnica de enucleação, remoção do globo ocular e da
membrana nictitante, glândulas orbitais e margens palpebrais, que é o procedimento cirúrgico
orbital mais comum realizado na prática de pequenos animais pode ser praticado com uma fruta
do guaraná que se assemelha a um olho. Conclui-se que os métodos apresentados, são
alternativas bastante interessantes ao uso de animais e promovem suporte adequado para o
ensino e treinamento das técnicas cirúrgicas.
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O presente estudo teve como objetivo descrever os métodos de diagnóstico para o papiloma
vírus humano (HPV) em indivíduos assintomáticos. Essa infecção pode ser caracterizada pela
indução a` formação de verrugas genitais e extragenitais, sobretudo em tecidos do aparelho
reprodutor, conjuntivos, mucoso-nasal, oral e laríngea. Seu principal meio de contaminação é o
contato direto, sendo classificada com uma das principais infecções sexualmente transmissíveis
(ISTs). O HPV é um DNA - vírus do grupo Papilomaviridae que penetra no novo hospedeiro
através de micro traumatismos, chegando até a camada basal do epitélio e atravessa o
citoplasma celular. O genoma viral é transportado ao núcleo, onde é traduzido e transcrito.
Quando infecta uma célula, o vírus pode permanecer em estado latente por muitos anos, bem
como apresentar manifestações clínicas ou subclínicas. O período de incubação varia de duas-
três semanas a oito meses e está relacionado com a competência imunológica individual. Como
o contato sexual não produz verrugas genitais em todos os casos, fica claro que a imunidade
celular, ou outros fatores locais, influenciam decisivamente na transmissão do vírus. Estima-se
que pelo menos 50% das pessoas sexualmente ativas venham a adquirir esta infecção em
algum momento de suas vidas. A maioria das infecções é assintomática, só podendo ser
evidenciadas se coletados raspados de tecido e utilizado um método de diagnóstico por biologia
molecular para verificar a presença do vírus. Nesta fase, denominada infecção latente, o
paciente não apresenta nenhuma lesão clínica ou subclínica e questiona-se se há possibilidade
de transmissão. A transmissão do HPV e´ frequentemente sexual, mas há outras vias, tais
como a maternofetal; hetero ou auto-inoculação a partir de lesões cutâneas ou genitais;
transmissão indireta por “fo^mites”. Pode também assumir uma forma subclínica, visível apenas
sob técnicas de magnificação (lentes) e após aplicação de reagentes, como o ácido acético.
Este tipo de infecção corresponde a aproximadamente 80% dos casos de infecção pelo HPV.
Um parâmetro que ao decorrer dos anos se estabeleceu é que em casos de infecção
persistente pelo HPV, o agente tem papel importante no desenvolvimento do câncer do colo do
útero, onde os estudos demonstram que o vi´rus esta´ presente em mais de 90% dos casos de
câncer cervical. Existem mais de 200 subtipos de HPV, sendo que cerca de 40 tipos podem
infectar o trato ano-genital. O HPV 16 responde por mais de 50% dos ca^nceres cervicais e por
66% das infecções do trato genital. Este tumor e´, portanto, considerado o segundo tipo de
neoplasma mais frequente entre as mulheres. Paralelamente, o homem e´ um importante
propagador do vi´rus, uma vez que a infecção permanece assintomática na maioria dos casos
(80%). Na forma latente o diagnóstico e´ realizado unicamente por métodos de biologia
molecular e na subclínica, onde não são visualizados sintomas clínicos, mas há alterações
sutis, tais como coilocitose, disqueratose e multinucleac¸a~o; detectados por colpocitologia,
e/ou biopsia.
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A síndrome da trissomia 18 é um distúrbio clínico e genético, que tem um cromossomo 18 extra
completo em cada célula, variante chamada trissomia livre. Além disso, pode ocorrer na forma
parcial e em mosaico. Clinicamente, é caracterizado por retardo de crescimento intrauterino,
desenvolvimento psicomotor achados craniofaciais característicos e mentais, doenças
cardíacas pélvis hipoplásica congênita, mãos e pés cerrados em Cadeira de balanço, entre
outros. Os acometidos raramente chegam à adolescência, sendo a gravidade das alterações
cardiorrespiratórias fator determinante do prognóstico. O objetivo deste estudo foi verificar se
existem alterações na oxigenação periférica (SpO2) e frequência cardíaca (FC) em repouso e
durante a realização de atividades funcionais com e sem suplementação de oxigênio, em uma
criança de sete anos diagnosticada com a Síndrome de Edwards. Foi realizado um estudo de
caso com monitorização da FC e SpO2 em repouso e durante atividades, como colocação de
roupa, exercícios de alongamento e propriocepção. Podemos observar que os valores de SpO2
na maioria das atividades independentemente da suplementação com oxigênio apresentou-se
dentro dos parâmetros esperados com SpO2 acima de 90%. Somente, durante o momento de
vestir a roupa de propriocepção observou-se queda na SpO2 que aos poucos foi sendo
normalizada alcançando 95%, tal evento não se repetiu com a suplementação de O2 em que
manteve os valores dentro dos padrões de normalidade SpO2=96%. Além disso, os valores de
FC em repouso iniciam-se em 92 e 97 bpm, sendo que o acréscimo na realização das
atividades funcionais não ultrapassou 23 bpm em ar ambiente e com a suplementação o
acréscimo foi de no máximo 18 bpm, sendo estes aumentos da FC dentro dos parâmetros
esperados para incrementos na taxa de trabalho para cardiopata. Portanto, a fisioterapia não
gerou nenhuma alteração significativa nas variáveis cardiorrespiratórias, sugere-se ainda a
importância da monitorização na Síndrome de Edwards com presença de cardiopatia
congênitas.
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As doenças cardiovasculares são a causa mais comum de morte no mundo, sendo
preponderantemente determinadas por fatores ambientais, como os hábitos alimentares e o
estilo de vida. Porém, a conclusão do Projeto Genoma Humano e a diminuição dos custos do
sequenciamento de genomas trouxeram maior compreensão a respeito da variabilidade
genética humana e da sua relação com diversas doenças, inclusive com as doenças
cardiovasculares. Assim, a nutrigenética surge como um desdobramento desses avanços na
área de Genômica, almejando explorar as interações entre genes e nutrientes e seus efeitos na
saúde e, dessa forma, tornar possível o aconselhamento nutricional personalizado aos
indivíduos com maior suscetibilidade genética a dislipidemias ou doenças cardiovasculares.
Nesse contexto, a apolipoproteína E (ApoE) desponta como um excelente alvo para os estudos
nutrigenéticos, uma vez que desempenha um papel importante no metabolismo lipídico e, além
disso, foram identificadas variantes alélicas para o gene que a codifica. Portanto, a
configuração dos alelos do gene apoE em um indivíduo pode influenciar a variação da
concentração de lipídeos e lipoproteínas plasmáticas e, consequentemente, impactar no risco
de doenças cardiovasculares. Abordando essa emergente área da ciência, este trabalho tem
como objetivo apresentar estudos que demonstrem as interações entre perfil genético, consumo
alimentar, perfil lipídico individual e riscos cardiovasculares. Além disso, busca-se fornecer
embasamento para a compreensão de como essas interações podem estar envolvidas nas
alterações lipídicas e na modificação do risco de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, demonstrando as associações entre polimorfismos genéticos da ApoE,
metabolismo lipídico e hábitos alimentares. O trabalho será desenvolvido na forma de revisão
bibliográfica integrativa, com amostragem de artigos, teses e dissertações publicados nos
últimos dez anos nas bases de dados PubMed, Scielo, LILACS e Google Acadêmico, por meio
dos seguintes descritores: nutrigenética, dislipidemias, colesterol, triglicerídeos, ApoE, HDL,
LDL, polimorfismos de nucleotídeo único (SNP), doenças cardiovasculares e nutrição
personalizada.
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A medula óssea é um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, sendo
conhecida como 'tutano'. Na medula óssea são produzidas as hemácias, os leucócitos e as
plaquetas. As hemácias transportam o oxigênio dos pulmões para as células e o gás carbônico
das células para os pulmões, a fim de ser expirado. Os leucócitos nos defendem das infecções.
As plaquetas compõem o sistema de coagulação do sangue. O transplante de medula óssea é
um tipo de tratamento para algumas doenças que afetam as células do sangue, consiste na
substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea.
O transplante pode ser auto gênico ou transplante halogênico. Sendo obtidas do sangue
circulante de um doador ou do sangue do cordão umbilical. O processo do transplante tem
início com testes específicos de compatibilidade, sendo determinada por um conjunto de genes
localizados no cromossomo 6, que devem ser iguais entre doador e receptor ,a partir de
amostras de sangue do doador e receptor, chamados de exames de histocompatibilidade. Com
base nas leis de genética, as chances de um indivíduo encontrar um doador ideal .A partir disto,
o doador é submetido a um procedimento feito em centro cirúrgico, sob anestesia, e tem
duração de aproximadamente duas horas. São realizadas múltiplas punções, com agulhas, nos
ossos posteriores da bacia e é aspirada a medula. Para receber o transplante, o paciente é
submetido a um tratamento que ataca as células doentes e destrói a própria medula. Então, ele
recebe a medula sadia. Uma vez na corrente sanguínea, as células da nova medula circulam e
vão se alojar na medula óssea, onde se desenvolvem. A histocompatibilidade é a
compatibilidade ou equivalência entre células, tecidos e órgãos. O grupo de genes é chamado
de Complexo Principal de Histocompatibilidade. Este grupo de genes tem um papel importante
no sistema imunológico e na determinação da identidade biológica de cada um. O MHC codifica
um grupo de antígenos ou proteínas encontrado na superfície das células. Este complexo
identifica e impede que um corpo estranho entre ou se espalhe no organismo. Nos seres
humanos, este complexo recebe o nome de Antígenos Leucocitários Humanos (HLA) O sistema
imunológico tem a função de identificar e reagir a organismos estranhos. Este processo é
baseado na identificação dos antígenos. Quando o organismo reconhece um antígeno
estranho, desencadeia uma resposta com o objetivo de destruí-lo. Este corpo estranho
detectado pode ser tanto uma bactéria ou vírus, como um tecido, órgão ou medula
transplantado. Assim, o HLA é o responsável pela histocompatibilidade. Existem vários graus
de compatibilidade tecidual e quanto maior essa compatibilidade, menor será o índice de
rejeição. A prova cruzada é o exame feito para detectar a presença de anticorpos pré-formados
específicos contra antígenos do doador. Ela vasta pluralidade dos genes, outro exame é
necessário para definir a tipagem do HLA. Em cada grupo existem muitos alelos específicos e
diferentes. O desenvolvimento da metodologia molecular possibilitou a identificação dos alelos
e desvendou incompatibilidades não reveladas pelos métodos sorológicos tradicionais. A
técnica por PCR explora a capacidade de duplicação in vitro do DNA. Por meio de reações, o
DNA do receptor é multiplicado e então é hibridizado com diferentes sondas de
oligonucleotídeos e o resultado desta reação é comparado com o padrão de reação das
amostras dos doadores.
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A Reprodução Humana Assistida envolve um conjunto de técnicas que tem como principal
objetivo tentar viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar. Muitas vezes
essas dificuldades, até mesmo a infertilidade do casal ou um de seus membros, podem trazer
sérios prejuízos ao relacionamento conjugal. O presente estudo objetivou reunir informações
sobre a importante contribuição do biomédico nesta área definindo-se as habilidades e
competências que o profissional deverá desenvolver e os requisitos mínimos necessários
quanto à formação acadêmica. Pesquisas bibliográficas foram realizadas por meio de acesso a
sites oficiais da internet relacionados à Biomedicina na área de Reprodução Humana, ao site
oficial do Conselho Regional da Biomedicina (CRBM) e ao Manual do Biomédico elaborado pelo
CRBM. Quanto as Normas de Responsabilidades Técnicas do Biomédico, informações foram
extraídas da RESOLUÇÃO Nº 78, DE 29 DE ABRIL DE 2002, publicada pelo Conselho Federal
de Biomedicina (CFBM). Além disso, por meio de entrevista realizada por Brunno Câmara, no
“Canal Biomedicina padrão”, com a Biomédica Aline Bonfim sobre Reprodução Humana
Assistida, obteve-se uma análise da rotina laboratorial, destacando-se as habilidades e
competências. Dentre as diversas áreas de atuação, o Biomédico pode optar por se
especializar em Reprodução Humana, área na qual poderá atuar em Identificação e
Classificação oocitária, Processamento Seminal, Espermograma, Criopreservação Seminal,
Classificação embrionária, Criopreservação Embrionária, Biópsia Embrionária, Hatching. Além
disso, o profissional formado nessa área está habilitado para atuar em Embriologia, realizando
a manipulação de gametas (oócitos e espermatozoides) e pré-embriões. Sendo assim, pode-se
atribuir uma grande importância ao presente estudo, uma vez que reúne as principais
informações necessárias aos alunos ingressantes do 1° semestre do curso de Biomedicina,
interessados em atuar na área e evidencia o papel do biomédico na sociedade, exercendo sua
função em laboratórios e hospitais, utilizando técnicas que tem como principal objetivo tentar
viabilizar a gestação em mulheres com dificuldades de engravidar.
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O CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM
DE UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

SOBRE AS ATUALIZAÇÕES NO PROTOCOLO DE
ATENDIMENTO AO PACIENTE COM SEPSE

GONÇALVES, A.S. (AUTOR PRINCIPAL); GARBUIO, D.C.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: a sepse é definida como uma disfunção orgânica, potencialmente fatal, causada por
uma desregulada resposta do hospedeiro a uma infecção. Apresenta alta taxa mortalidade e
representa cerca de 24% a 32% dos custos totais de uma unidade de terapia intensiva (UTI).
Nesse contexto, o conhecimento da equipe de enfermagem no manejo da sepse é de extrema
relevância; esta equipe que esta a frente ao paciente 24horas, precisa estar preparada para
prestar a assistência contínua ao paciente com sepse ou choque sépticos como por exemplo, a
identificação dos principais dos sinais e sintomas na primeira hora. Neste contexto o ILAS
desenvolve periodicamente guidelines com recomendações para a rápida identificação e
manejo adequado da sepse. Este guideline apresenta as manifestações inflamatórias
sistêmicas de acordo com as seguintes variáveis: temperatura axilar acima de 38°C ou
hipotermia (temperatura axilar <36°C), taquicardia, (frequência cardíaca >90 batimentos por
minuto), taquipneia (>20 respirações por minuto), ou necessidade de ventilação mecânica,
leucocitose (>12.000 cel/mm3) ou leucopenia (4000 cel/mm3), nos estudos quando
apresentavam sinais de disfunção tecidual com a nota dois ou mais no escore SOFA. A última
atualização destas diretrizes foi em 2018, e considera-se de extrema relevância o conhecimento
da equipe de enfermagem que atua em unidade de terapia intensiva sobre estas orientações.
Objetivo: avaliar o conhecimento sobre a Sepse da equipe de enfermagem envolvida no
atendimento do paciente Séptico ou em possível Sepse. Metodologia: estudo: quantitativo que
será realizado com profissionais de enfermagem, que trabalham em Unidades de Terapia
Intensiva de São Carlos. Os dados serão coletados por meio de um formulário eletrônico
enviado por e-mail aos participantes convidados. Resultados Esperados: Espera-se, com este
estudo, identificar o conhecimento de profissionais de enfermagem sobre o manejo da sepse,
de acordo com o novo
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O EFEITO DA FÉ NO PROCESSO SAÚDE
DOENÇA: PACIENTES ONCOLÓGICOS

ZENATTI, M.A.F. (AUTOR PRINCIPAL); LEANDRO, T.N. (CO-
AUTOR); ALCANTARA, R.G.L. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O efeito da fé no processo saúde-doença: pacientes oncológicos De acordo com a Nações
Unidas Brasil, 8,8 milhões de pessoas morrem de câncer por ano. A maior parte das pessoas
diagnosticadas com câncer vive em países de baixa e média renda, onde dois terços das
mortes por câncer ocorrem. Menos de 30% dos países de baixa renda têm serviços de
diagnóstico e tratamento acessíveis, o que atrasa o tratamento. Segundo o Instituto Nacional do
Câncer (INCA) no Brasil em 2018-2019 foram registrados 68.220 novos casos de câncer de
próstata por ano, considerando 66,12 novos casos a cada 100 mil homens. Para as mulheres
foram registrados 59.700 novos casos de câncer de mama, sendo assim 56,33 novos casos a
casa 100 mil mulheres. Na nossa sociedade o câncer é visto como uma doença que leva a
morte iminente apesar dos tratamentos existentes nos sistemas de saúde. Com o
descobrimento do câncer o paciente e a família se abalam emocionalmente e buscam
esperança em uma crença de cura. Temos como objetivo desta pesquisa descrever a visão dos
pacientes oncológicos quanto ao efeito da fé no processo saúde-doença. Os cânceres que
serão abordados nesse estudo foram escolhidos pela maior prevalência na população brasileira
segundo o INCA. Será uma pesquisa qualitativa onde iremos abordar pacientes oncológicos
com mais de 50 anos que tem o diagnóstico de câncer de mama e próstata, que estejam em
tratamento quimioterápico. Serão aplicadas escalas de religiosidade, espiritualidade e
questionários de perguntas abertas e fechadas. Com esse estudo esperamos despertar o
desejo de novas pesquisas relacionadas a espiritualidade e fé, abordar e investigar o papel da
religiosidade e da espiritualidade como mecanismo de enfrentamento utilizado pelos pacientes,
promover uma assistência de enfermagem individualizada para cada paciente independente da
sua crença, fornecendo bem estar e uma melhor qualidade de vida.
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O ESPORTE E SUA CONTRIBUIÇÃO NA
INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM AUTISMO

(TEA)

SERGIO TOLIPAN = TOLIPAN, S (AUTOR PRINCIPAL); SERGIO
TOLIPAN = TOLIPAN, S (CO-AUTOR); PEREIRA, T.B.L.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo CIC 2019 Introdução: Estudar o Transtorno do Espectro do Autismo, buscando
compreender que esse é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da
interação social, comunicação verbal e não verbal e também no comportamento restrito e
repetitivo, aonde os principais sinais normalmente desenvolvem gradualmente, no entanto
algumas crianças conseguem alcançar o desenvolvimento em um ritmo normal, porem elas
podem regredir. A integração do autista através do esporte adaptado contribui para o
desenvolvimento de suas habilidades sociais e na melhora da qualidade de vida, dessa maneira
o educador físico assim como qualquer outro profissional, não consegue suprir todas as
necessidades do Transtorno do Espectro do Autismo, uma vez que precisa de um
acompanhamento multidisciplinar de outras áreas. Além da melhora geral na aptidão física, o
esporte adaptado auxilia no enorme ganho de independência e autoconfiança para realizar
atividades diária, além de uma melhora do autoconceito e autoestima. Objetivo: Analisar as
formas que o esporte e a atividade física vem e possa colaborar na inclusão social de pessoas
com TEA, buscar identificar realmente quais os benefícios que o esporte traz no âmbito familiar
e no social também compreendendo as características individuais de cada ser humano
Identificando qual importância da atividade física direcionada, verificando a evolução das
habilidades cognitivas e básicas do indivíduo, tendo como base suas limitações diárias na
realização de tarefas simples. Metodologia: Através de pesquisa de campo realizando
entrevistas com profissionais de educação física com especialização na educação especial,
aonde será utilizado questionário direto para levantamentos de dados da pesquisa, de forma a
analisar e verificar os resultados. Em entrevistas com os profissionais podendo identificar
fatores que possam contribuir no resultado final do estudo. Resultado: Aguarda-se com este
estudo, compreender e verificar como o esporte pode se torna de uma forma de simples pratica
esportiva como ferramenta de inclusão social, aplicado como instrumento de socialização,
incorporado à Educação Física. Conclusão: Podemos identificar que a pratica esportiva vem
para ser mais do que uma realidade de inclusão, mais uma válvula de aprendizado na vida do
autista, sabendo colocar em pratica de forma correta será de tamanha importância e
colaboração, pois ao conseguir realizar as atividades a ele direcionadas eles aumentam sua
autoestima. Importante lembrar que em casos com autismo de grau leve e moderado consegue
realizar atividades direcionadas, já os de grau grave se encontra uma dificuldade maior. Mais
sempre lembrando que a atividade física tem que ser elaborada por pessoas capacitadas e
fazer com amor e carinho, por se tratar de pessoas com um nível de cuidado mais elevado.
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O ESTRESSE NO AMBIENTE ACADÊMICO:
ANÁLISE DOS SINTOMAS DE ESTRESSE EM

GRADUANDOS DE DIREITO

PEREIRA, V.M. (AUTOR PRINCIPAL); MIQUELIN, C.R.V. (CO-
AUTOR); DE SOUZA, J. G. (CO-AUTOR); CORRÊA, E.M.

(ORIENTADOR) 
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O estresse é um fator de grande preocupação atualmente, pois é responsável tanto por
doenças e prejuízos psíquicos quanto somáticos, os sintomas se desenvolvem a partir das
cobranças sociais, como os estudos e o aperfeiçoamento técnico na profissão. Esse estudo
teve como objetivo identificar a frequência dos sintomas de estresse entre os alunos do primeiro
e do último ano do curso de graduação em Direito, que utilizou um questionário com questões
fechadas e abertas aplicado em 49 pessoas, sendo 26 do primeiro ano e 23 do quinto ano. A
coleta de dados foi aplicada com alunos do diurno de ambos os anos, nas salas de aula do
centro acadêmico pelos pesquisadores responsáveis. A faixa de idade variou entre 17 a 51
anos entre as mulheres, e 18 a 42 anos entre os homens. Não foi constatada uma diferença
significativa entre os níveis de estresse destes alunos, porém, houve uma diferença significativa
na frequência de sintomas entre as mulheres e os homens, sendo que elas apresentaram uma
frequência muito maior do que a deles, tanto no primeiro ano quanto no último ano. No que diz
respeito à prevalência de sintomatologia de estresse, houve prevalência dos sintomas
psicológicos em relação aos sintomas físicos. Devido ao tamanho da amostra e a proximidade
dos resultados dentre os alunos de ambos os anos, faz-se necessário realizar mais pesquisas
sobre o tema abordado. É necessário também que, psicólogos investiguem estes estressores e
planejem estratégias de intervenção a fim de diminuir os sintomas causadores do estresse nos
indivíduos, atuando não apenas com a população-alvo, mas também com as instituições de
ensino para que os programas desenvolvidos possam abranger a população universitária como
um todo, pois notou-se também que não há um mecanismo de apoio por parte da universidade
que atenda às queixas dos alunos ou mesmo que preste auxílio psicológico para estes, algo
que poderia não apenas diminuir a incidência de casos de estresse e de outras sintomatologias,
mas também teria papel central na prevenção e promoção da saúde mental e contribuiria para
um maior ajustamento dos alunos que entram no ambiente universitário e auxiliaria no aumento
da capacidade de resiliência e em lidar com os problemas de maneira mais ajustada. Palavras-
chave: Estresse. Graduandos. Direito.
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O IMPORTANCIA E A INFLUENCIA DO
FARMACEUTICO E DO BIOMEDICO GENETICISTA

NA SAUDE
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(ORIENTADOR) 
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Os geneticistas são os profissionais responsáveis pelo estudo dos genes, eles os relacionam
com o meio ambiente, doenças e até com os seus antepassados para analisar a evolução
populacional. Os Biomédicos e Farmacêuticos após a graduação podem especializar-se no
ramo da genética e atuar como pesquisadores, geneticistas criminais, evolutivos, clínicos e
entre outros. O trabalho possui foco na genética clinica, na qual a atuação dos biomédicos e
farmacêuticos é de extrema importância devido o papel deles na realização de exames,
diagnósticos de doenças genéticas e intervenções, como a terapia gênica, no aconselhamento
genético. Esse ramo prioriza a medicina preventiva que tem como objetivo identificar e prevenir
a ocorrência da doença a partir da avaliação dos genes do individuo. Feito o acompanhamento
o paciente é capaz de saber se há ou não a probabilidade de desenvolver uma doença e
trabalhar em métodos de prevenção, ou quando um casal faz o sequenciamento dos seus
genes para saber se seu filho tem a probabilidade de nascer com alguma doença. Este
acompanhamento viabiliza aos seus pacientes um estilo de vida mais saudável, com cuidados
especiais e direcionados aos seus problemas. Entretanto a área também apresenta ameaças
éticas por conta das manipulações dos genes, se houver abuso do conhecimento este pode
prejudicar o individuo ou até mesmo uma população toda. Por isso a OMS elaborou uma
cartilha de princípios éticos para os profissionais geneticistas. Por ser uma área de pouco
falada entre a sociedade e os profissionais biomédicos e farmacêuticos, o trabalho tem como
objetivo levar a eles o conhecimento sobre a profissão e os benefícios que esta pode oferecer,
além de buscar reconhecimento para os geneticistas. Nota-se que com o avanço destes
quesitos a sociedade poderá desfrutar de um atendimento médico eficaz, além das pesquisas
que são realizadas em cima dos genes, que trazem conhecimento sobre doenças raras e novos
métodos de tratamento. Todo o trabalho foi baseado em pesquisas e artigos científicos que
abordam o tema, direcionam maneiras de melhorias na área e sustentam o beneficio que os
profissionais trazem para a população.
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O NOVO CONCEITO DA PLASTICA SEM CORTES.
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A Biomedicina desempenha um papel de grande importância na saúde pública do Brasil. O
profissional biomédico atua em pesquisas que podem fornecer dados desde o diagnóstico até a
descoberta científica para a cura e prevenção de doenças que ainda devastam a população em
geral. Diante disso, o objetivo desse estudo foi esclarecer a atuação do biomédico em relação à
saúde na área de Estética e apresentar maiores informações referente uma nova evolução, o
procedimento de Preenchimento Profundo, conhecido como Preenchimento Cutâneo. Consiste
em um preenchimento com resultados permanentes ou semipermanentes podendo ser aplicado
tanto no rosto, aumentando a área malar e redefinindo a mandíbula; modificar o nariz, o queixo;
aumentar o volume dos lábios; corrigi sulcos e rugas, cicatrizes de acne, como também pode
ser aplicado no corpo aumentando e remodelando o glúteo, a panturrilha, no envelhecimento
das mãos e, o preenchimento peniano é o procedimento estético íntimo mais procurado pelos
homens que é realizado para alongar ou/e ressaltar o cumprimento do órgão. Ao final da
pesquisa, foi constatado que o biomédico atua como profissional a serviço de saúde e da
ciência, com um respeitado histórico de luta em favor do bem-estar do povo; contribui, com seu
ramo de atividade amplamente diversificado, para que a evolução do ser humano, ao mesmo
tempo em que persegue a conquista e adoção de políticas públicas de saúde que tenham como
objetivo alcançar a sociedade brasileira em todos os seus segmentos. A biomedicina é o
suporte que a saúde pública necessita para trabalhar sempre com mais segurança no campo
de descoberta, prevenção, tratamento e cuidados do bem-estar.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 181





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA ESTÉTICA
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A profissão farmacêutica não é restrita à farmácia e drogarias, sendo que a Resolução 585, de
29 de agosto de 2013 do Conselho Federal de Farmácia define "o farmacêutico contemporâneo
atua no cuidado direto ao paciente, promove o uso racional de medicamentos e de outras
tecnologias em saúde, redefinindo sua prática a partir das necessidades dos pacientes, família,
cuidadores e sociedade.” Nesse contexto, os profissionais podem atuar em ramos distintos da
área da saúde. Foi abordado nesse trabalho as diversas possibilidades de atuação do
profissional farmacêutico na área da estética, uma área de atuação que vai muito além de
beleza, envolvendo, o cuidado direto com o bem star do cliente. Tendo como propósito entender
melhor as atribuições e limitações do farmacêutico estético destacando os principais
procedimentos que podem ser realizados. Para isso foi realizado um levantamento bibliográfico,
onde notou-se um grande interesse da população á procura por novidades nos tratamentos
estéticos e saúde do corpo. Além disso, o profissional tem liberdade na escolha de como atuar,
podendo ser responsável técnico em clínicas (realizando procedimentos estéticos), abrir o seu
próprio negócio, ou mesmo na drogaria informando realizando a atenção farmacêutica voltada
para a saúde estética, orientando o paciente quanto ao uso de dermocosméticos. Destaca-se a
importância de uma equipe multi profissional qualificada que auxiliara na manutenção da saúde,
da beleza e do bem-estar, por meio de orientações, cosméticos e aparelhos de alta tecnologia
de acordo com a preferência ou necessidade do paciente. Por ter já possuir uma base sobre
princípio ativo dos medicamentos e as possíveis interações que podem causar no paciente, o
farmacêutico é o profissional capacitado a orientar o paciente da melhor forma possível.
Inclusive caso haja necessidade ele poderá mesmo desenvolver formas de tratamentos
diferenciadas, proporcionando um tratamento eficaz e exclusivo para o paciente. Embora a área
da estica seja recente vem despertado grande interesse de muitos Farmacêuticos, que estão
em busca da ampliação de conhecimentos voltados á saúde e bem estar, que tem se mostrado
um mercado muito promissor.
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A indústria 4.0 é um conceito que engloba automação e tecnologia da informação, além das
principais inovações tecnológicas desses campos, também chamada de Quarta Revolução
Industrial. É importante salientar que o termo é utilizado para caracterizar no que há de mais
moderno para produzir bens de consumo, para isso são utilizadas as seguintes tecnologias: big
data, internet das coisas, inteligência artificial e muito mais. A indústria 4.0 não é somente a
utilização de robôs na automação dos processos, mas a utilização de diversas tecnologias. A
impressão 3D, também conhecida como fabricação aditiva, é o processo pelo qual objetos
físicos são criados pela deposição de materiais em camadas, com base em um modelo digital.
Todos os processos de impressão 3D requerem o trabalho conjunto de software, hardware e
materiais. A tecnologia de impressão 3D pode ser usada para criar tudo, de protótipos e peças
simples a produtos finais altamente técnicos, como peças de avião, construções sustentáveis,
implantes médicos que salvam vidas e até mesmo órgãos artificiais com o uso de camadas de
células humanas. A tecnologia de impressão 3D aplicada à educação tem trazido grande
destaque em sua flexibilidade e facilidade de uso. O melhor desse aprendizado tangível, que
foca em uma experiência multissensorial, onde os estudantes passam a dar menos valor para
questões de classificação, como pontuação alcançada em tarefas ou méritos teóricos, e se
empenham mais em produzir resultados reais, que os ajudarão a estar mais próximos da vida
profissional. Com a possibilidade de se criar experiências mais imersivas, professores podem
estimular o protagonismo do aluno na aprendizagem com o uso de tecnologias 3D. Por ser um
recurso didático com insumos de baixo custo, podem ser criadas situações para que o
estudante não tenha medo de errar e assume riscos. A Citologia ou Biologia Celular é o ramo
da Biologia que estuda as células. A citologia é o estudo das células, abrangendo a sua
estrutura e metabolismo. O objetivo do presente trabalho é utilizar células animais e vegetais
impressas em 3D modelos 3D para demonstrar e manipular as estruturas celulares, aplicando
atividades que serão realizadas por estudantes e assim contribuir para a melhor compreensão
do estudo das estruturas e metabolismo das células. A metodologia utilizada no presente
trabalho será a aplicação de exercícios práticos e assim avaliar a compreensão da metodologia
adotada. Como resultado espera-se melhorar a compreensão das estruturas e metabolismo das
células de uma maneira lúdica.
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PENTEADO, R. G. (CO-ORIENTADOR) 
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O protozoário Hepatozoon spp. pertence à família Hapatozoidae, sendo relatado a existência de
mais de 300 espécies de Hepatozoon, identificadas em animais domésticos e silvestres, como
répteis, aves, marsupiais e mamíferos. Os identificados em mamíferos parasitam principalmente
leucócitos. O presente estudo aborda a ocorrência desse parasita em cães da região de São
Carlos-SP atendidos no Hospital Veterinário Universitário Unicep- HVU, os sinais clínicos e os
achados laboratoriais, assim como o significado desses. A transmissão desse parasita no
organismo se dá através da ingestão de carrapatos, hospedeiros definitivos, que possuem
oocistos esporulados de Hepatozoon. Acredita-se que as espécies Amblyoma spp. e
Rhipicephalus sanguineus sejam os vetores de maior incidência, porém outros artrópodes
também podem atuar como vetores. No momento da ingestão os esporozoítos são liberados no
sistema gastro-intestinal do hospedeiro intermediário vertebrado, onde invadem outros tecidos
como fígado, baço, pulmão, linfonodos, miocárdio, formando estágios císticos, após essa fase,
os já merozoítos, chegam nas células sanguíneas, como leucócitos, desenvolvendo gamontes.
Os cães, pacientes estudados nessa pesquisa, não demonstram sintomatologia específica,
visto que a ocorrência do parasita está associada a outras doenças imunossupressoras, sendo
os sinais frequentes a anorexia, mucosas hipocoradas, emagrecimento, dores musculares,
depressão, hipertermia, podendo ocorrer poliúria, polidipsia, êmese, linfadenopatia periférica,
ataxia, principalmente de membros posteriores, e sinais neurológicos. É importante ressaltar
que o parasita comumente é encontrado como achado laboratorial, em exames de rotina, sem
demonstrar sinais clínicos. O principal diagnóstico é realizado através do reconhecimento de
leucócitos parasitados, através do esfregaço sanguíneo, onde observa-se gamontes
principalmente em neutrófilos e monócitos, presentes como inclusões alongadas de coloração
pálida, no centro da célula. Há também outros exames como o de imunofluorescência indireta,
que possui maior sensibilidade, devido a presença de anticorpos anti-gamontes, e a biópsia
tecidual podem ser utilizados com fim diagnóstico. O tratamento da hepatozoonose canina
possui protocolos variados, o uso de doxiciclina por via oral (VO) com dose de 10mg/kg por 21
dias demonstrou resultado eficiente assim como a associação de dopropionato de imidocarb
com dose de 5 a 6 mg/kg por via subcutânea (SC) ou intramuscular (IM) a cada 14 dias. É
necessário que se faça uso de medicamentos para a terapia dos sinais apresentados, como o
uso de antiinflamatórios não esteroides (AINES) como meloxicam com dose de 0,5mg/kg de 3 a
4 dias, para o controle da dor, febre e inflamação, assim como um protetor gástrico. Complexos
vitamínicos também se mostram interessantes para o bem-estar do paciente. É indicado que a
análise sanguínea, através do esfregaço, seja realizada a cada 2 semanas para o
acompanhamento do caso. O fato do parasita ser, muitas vezes, um achado laboratorial não
desqualifica a importância da doença, que muitas vezes é subdiagnosticada por médicos
veterinários devido o descaso, ou pela falta de conhecimento sobre. Portanto, se faz importante
o conhecimento sobre a hepatozoonose, que pode se mostrar clinicamente com outras doenças
ou até mesmo induzir a sintomatologia primária do paciente, afim de adiquirir a melhor conduta
médica possível.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA
SÍFILIS CONGÊNITA

HELENA, M.S (AUTOR PRINCIPAL); MIRANDA, P.R
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa, causada pela bactéria Treponema
pallidium, e sua transmissão é dada pela via sexual ou vertical que é dada da mãe para o feto
por via transplacentária, durante o parto ou transfusão sanguínea. A sífilis é uma doença de
extensas diferenças de manifestações clinicas desde o século XV.. A sífilis congênita é aquela
cujo contágio ocorre em qualquer período da gestação, sendo mais comum a partir de 4 a 5
meses, por transmissão transplacentária, na qual a bactéria chega aos vasos do cordão
umbilical e se espalha rapidamente por todo organismo fetal. O diagnóstico da sífilis é feito
utilizando-se o teste rápido treponêmico. O tratamento da sífilis congênita é com penicilina
benzatina,e em caso de gestantes com alergia a penicilina benzantina, o tratamento é feito com
ceftriaxona, e a prevenção é dada pelo tratamento adequado da mulher e de seu parceiro.
Objetivo: Identificar através da literatura cientifica qual o papel do enfermeiro na prevenção
contra a sífilis congênita. Metodologia: Será realizada uma revisão integrativa da literatura nas
bases de dados: LILACS; BDENF; e SciELO. Para tanto, serão inclusos artigos publicados em
português, nos anos de 2014 à 2019 e que abordem as práticas do enfermeiro na prevenção da
sífilis congênita e que estejam disponíveis na integra . Excluiremos trabalhos de conclusão de
curso, teses de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Para a busca serão utilizados os
descritores: Sífilis Congênita e Enfermagem, estes serão cruzados com o operadore booleano
"AND" para a obtenção dos resultados. Após várias leituras dos artigos escolhidos, estes serão
tabulados para assim elencarmos as categorias de análise. Resultados Esperados: Espera-se
que, este estudo nos auxilie a compreender o papel do enfermeiro na prevenção da Sífilis
Congênita e contribua na prática do profissional enfermeiro, no planejamento familiar e no pré-
natal, atuando na prevenção deste agravo.
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PAPEL DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS
PALIATIVOS NA ONCOLOGIA: UMA REVISÃO

INTEGRATIVA DA LITERATURA

SEGUNDO, L. P. (AUTOR PRINCIPAL); DEGUIRMENDJIAN, S.C.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

1. INTRODUÇAÕ “Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que tem em
comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos
podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo” (INCA, 2018). As ações
externas ao organismo que podem não ser a causa necessária para o surgimento de
neoplasias, mas que são fatores altamente contributivos, estão ligadas ao ambiente e aos
hábitos de vida social e cultural. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA) dentre todos os
casos, 80% a 90% estão associados a fatores ambientais. Esses fatores estão presentes no dia
a dia da população podendo dar destaque ao tabaco, a exposição ao sol, ao uso abusivo de
álcool, a alguns fatores de origem biológica, como vírus e bactérias, compostos químicos
utilizados no agronegócio, como agrotóxicos e fertilizantes, entre outros (INCA, 2018). O
surgimento das neoplasias também está associado a fatores intrínsecos ao homem. Apesar de
serem raros os casos de câncer exclusivamente adquiridos por hereditariedade, somando
apenas 10% do total de casos segundo o INCA, é um fator a se considerar como risco, tendo
na genética um importante estimulador para a oncogênese (INCA, 2018). Mesmo com a
evolução dos tratamentos e o aumento do número de pessoas curadas por eles, o câncer ainda
mata muita gente e chega a ser a segunda causa de morte no Brasil com um número médio de
cento e noventa mil pessoas por ano. Essa alta taxa de mortalidade é atribuída, principalmente,
ao diagnóstico tardio (INCA, 2018). É comum da prática médica e de qualquer outra profissão
da saúde prolongar a vida a qualquer custo, mesmo porque nos dias atuais, com o avanço da
tecnologia e a criação de novos medicamentos, isso se torna possível. No entanto, há uma
controvérsia em relação ao câncer (SILVA; HORTALE, 2006). Dentre todas as causas de morte,
o câncer é a única que continua a crescer (OMS, 2002). Enfrentar o fato de ser portador de uma
doença que evoluirá a óbito é um desafio que, nem familiares, o próprio paciente e muitas
vezes os profissionais da saúde se interessam em discutir. É desta adversidade que surge o
termo “Cuidados Paliativos” (SILVA; HORTALE, 2006). A definição de cuidados paliativos atual,
segundo a OMS é: Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de
pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida,
através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e
tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual (OMS, 2002).
Os cuidados paliativos surgem da necessidade de dar qualidade de vida e ajudar a família e o
paciente enfrentar uma doença que ameace a continuidade da vida. Esse tipo de cuidado torna-
se uma filosofia pautada em princípios e não em protocolos. Os cuidados iniciam-se no
momento do diagnóstico da doença e não somente quando todas as possibilidades de cura se
esgotam, ou seja, os cuidados paliativos têm um campo de atuação muito maior do que
somente trabalhar o paciente e a sua família no momento da terminalidade de sua vida. A
enfermagem, no atual cenário da saúde, é peça fundamental para que a morte, num setor de
cuidados paliativos aconteça com dignidade, respeito e a menor condição de sofrimento
possível. O enfermeiro deve ter os requisitos necessários para lidar com métodos de controle
da dor, técnicas de comunicação, higiene, gerenciamento da equipe de enfermagem, medidas
de conforto
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PAPEL DO FARMACÊUTICO E DO BIOMÉDICO NO
BANCO DE SANGUE

MENDES, L.L. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, P. (CO-AUTOR);
CORREA, V.L. (CO-AUTOR); SILVA, I.L. (CO-AUTOR); DANIEL,

D.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho permitiu descrever parte da função do banco de sangue, onde se realiza a
coleta, processamento, análise, armazenamento, transporte, controle de qualidade e uso de
hemocomponentes e hemoderivados obtidos do sangue. Tendo suas atividades desenvolvidas
e acompanhadas pelo Farmacêutico e Biomédico. O Farmacêutico que atua na área da saúde
está apto a fazer pesquisas, desenvolver, produzir, manipular e selecionar medicamentos,
exercer suas funções em estabelecimentos como: farmácias, drogarias, distribuidoras, hospitais
e laboratórios. Podendo também atuar em indústrias, ou como professor, e pesquisador em
universidades, possuindo também uma grande significativa no banco de sangue. O biomédico
também possui uma ampla variedade de áreas de atuação, é um profissional legalmente
capacitado e habilitado para assumir o assessoramento e executar trabalhos específicos e
relacionados ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, correlatos, e realizar
todos os procedimentos técnicos do banco de sangue, transfusão e infusão, do mesmo modo,
devendo está sob a responsabilidade técnica de um profissional médico, especialista em
hemoterapia ou hematologia, ou qualificado por órgão competente devidamente. Dentre as
inúmeras funções do farmacêutico e biomédico pode-se destacar: a responsabilidade de
laboratórios de análises clínicas; a atuação como responsável técnico geral do laboratório ou do
setor de hematologia; o gerenciamento da qualidade; o desenvolvimento do controle de
qualidade interno e externo; a responsabilidade pela supervisão técnica, operacional e
administrativa; observar, participar, interagir e administrar tarefas rotineiras; manter o conceito e
a qualidade de seus serviços. Toda pesquisa desenvolvida e observada, proporcionaram uma
bagagem significativa para o crescimento profissional e dentro das possibilidades obter
conhecimento que agrega valor à futura profissão. Sendo assim, no que diz respeito às
atividades que poderão ser desenvolvidas, acredita-se que a ligação entre o farmacêutico,
biomédico e o banco de sangue é essencial para zelar a saúde da população. Respeitando a
vida acima de tudo, assumindo a responsabilidade ética e social para conseguir exercer seu
trabalho de maneira digna. Diante disso pode-se concluir e verificar a importância destes
profissionais atuando no banco de sangue, uma vez que requer profissionais especializados e
capacitados para esta responsabilidade.
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PERCEPÇÃO DE NUTRIZES SOBRE SUA
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(ORIENTADOR) 
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O pós-parto é um período de grandes mudanças na vida de uma mulher, tanto física como
psicologicamente. Dentre tantos desafios, o aleitamento materno é um processo de grande
complexidade que ocorre com mulheres neste momento delicado da vida. A lactação é uma
atividade controlada por hormônios e sua produção é influenciada por estímulos físicos - sucção
do mamilo, e psicológicos da mãe - emoções. A ansiedade, o medo e outros sentimentos que
angustiam a puérpera podem afetar diretamente a ação da ocitocina, hormônio responsável
pela ejeção do leite. A busca por informação e de uma rede de apoio é primordial para que a
mãe consiga obter sucesso nesta tarefa. Considerando todos os fatores de demanda da
lactante, a atenção e cuidado com seu bem estar fica longe de ser uma prioridade. Um dos
pilares relacionados com a qualidade de vida são os bons hábitos alimentares, mas é comum
que a puérpera não reserve tempo para cuidar da própria alimentação. Quando se trata deste
assunto, algumas especificidades são recomendadas para nutrizes, porém, uma mãe sem
apoio, sendo responsável por todas a demandas de um recém-nascido e todo o seu entorno,
sofre uma sobrecarga que influencia negativamente a regulação de seus hormônios além de
causar prejuízos em seu auto cuidado. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar o quanto o
tempo despendido com a amamentação e cuidados do bebê podem afetar na qualidade de vida
da mãe que amamenta, mais especificamente quanto a atenção com a sua alimentação. Serão
avaliadas nutrizes que estejam amamentando seus filhos de até 6 meses de idade,
exclusivamente ou não. Para avaliar a qualidade de vida, será aplicado um questionário
validado, o instrumento WHOQOL-bref, que mensura à qualidade de vida de modo geral e a
satisfação com a própria saúde, além de questões sobre saúde física, psicológica, relações
sociais e ambientais. A coleta de dados será feita através de questionário online, disponibilizado
através de rede social e em grupos específicos. As participantes deverão aceitar o TCLE, que
será disponibilizado juntamente com o questionário para estar apta a participar da pesquisa.
Após o período destinado desde a abertura até o encerramento da pesquisa online, os dados
serão contabilizados e será aplicado tratamento estatístico e inferencial em programa
específico. Espera-se com o estudo, demonstrar a necessidade de uma rede de apoio à
puérpera, com a finalidade de estimular a amamentação, melhorar a alimentação e a qualidade
de vida. Palavras-chaves: aleitamento materno, nutriz, qualidade de vida
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ENFERMAGEM NO PROCESSO DE NOTÍCIAS
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NEONATAL E PEDIÁTRICA

RODRIGUES, D.C.G. (AUTOR PRINCIPAL); CAMACHO.G.A.
(ORIENTADOR); GARBUIO, D.C. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Unidade de Terapia Intensiva neonatal é um local onde recebe prematuros extremos que
necessitam de cuidados intensivos para sua sobrevivência no meio externo. Já a unidade
pediátrica recebe desde o RN até a criança de 12 anos, promovendo cuidados intensivos nas
possíveis patologias encontradas nas literaturas, também efetuando nas catástrofes naturais
que estamos sujeitos. A participação do enfermeiro e equipe de enfermagem é essencial em
todas as abordagens mediante família dos pacientes. Dentre elas o acolhimento, olhar critico
mediante a situação, desde um ato simples até um complexo. Notícias difíceis em unidade de
terapia intensiva, a sensibilidade de quem vai comunicar e quem vai receber tem que ser
abordada de forma clara, pausada e objetiva. Colocando sempre a empatia em primeiro lugar,
passando confiança nas falas e autonomia. As expressões faciais, o toque, o abraço é a forma
essencial pra quem recebe a noticia obter um acolhimento eficaz. A participação da equipe de
enfermagem nesse processo é realizar a abordagem do familiar responsável de forma simples.
Muitos desafios são encontrados nesse processo assim questiona-se com enfermeiros e
técnicos de enfermagem sentem no meio de uma situação dessas, pois não é fácil lidar com
noticias difíceis. Objetivo: O objetivo será investigar as percepções do enfermeiro e equipe de
enfermagem no processo de comunicação de noticias difíceis em unidade de terapia intensiva
neonatal e pediátrica. Método: Pesquisa qualitativa. Resultados esperados: Espero reconhecer
a percepção dos profissionais atuantes (enfermeiros e técnicos de enfermagem) e qual seu
maior déficit e também o que cada um leva pra si como qualidade de vida, trabalhando no
âmbito biopsicossocial. Comunicação de noticias difíceis afeta a saúde dos profissionais e os
familiares que são comunicados. Palavras Chaves: unidade de terapia intensiva neonatal,
pediátrica, noticias difíceis, percepções.
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FÍSICA QUE TRABALHAM EM ACADEMIA
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FORNARI, R.C (AUTOR PRINCIPAL); PENEIREIRO,G.M.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

No presente estudo foram abordados profissionais de educação física da cidade de São Carlos-
SP para responderem a um questionário sobre o hábito de vida diário, ou seja, partindo do
quesito de quantidade de horas exercidas no período de trabalho, esporte favorito e atividade
física na qual praticam ou não. Nas últimas décadas tem se observado as grandes
transformações e as evoluções das sociedades humanas, o número de indivíduos com baixos
níveis de atividade física está aumentado cada vez mais nesses últimos anos e para reverter
isso, órgãos de saúde pública tem debatido sobre o assunto para diminuir relativamente esses
dados. A realização de pelo menos 30 minutos de atividade física, com intensidades baixas a
moderada, tem sido uma proposta para a manutenção da saúde e prevenção de uma grande
variedade de doenças crônicas. O presente estudo tem como finalidade principal
identificar/analisar o hábito dos professores de educação física atuantes em academias, praticar
atividade física. As inquietações que motivaram este trabalho, surgiram devido as observações
do cotidiano desses indivíduos. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, utilizando-se de um
questionário, com questões objetivas e dissertativas, a qual foi elaborado por seu pesquisador e
orientador, onde foram entrevistados vinte e três profissionais de ambos os sexos, com faixa
etária média de 31,3 anos. Muitos desses indivíduos possuem uma carga horária de trabalho
intensa dentro de suas respectivas academias, exercem sua função em média 7,8 horas
diárias. As atividades mais praticadas são: musculação, futebol, corrida e crossfit. A grande
maioria dos indivíduos entrevistados realizam atividade física constantemente, em média cinco
dias por semana, sendo 1,02 horas de atividade, sobretudo buscando sempre alcançar
melhorias no condicionamento físico, emagrecimento e saúde. O presente estudo identificou
que os profissionais entrevistados têm o hábito de praticar atividade física, além de auxiliarem
seus alunos, exercerem sua função na academia durante longos períodos diários e semanais,
ainda buscam um período/ tempo para cuidar do seu corpo e da saúde, sendo musculação
futebol e corrida as modalidades de preferência dos indivíduos estudados.
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PORTADORAS DO ESPECTRO DO AUTISMO
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(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO Transtornos do espectro autista são distúrbios do neurodesenvolvimento
caracterizado por deficiente interação na comunicação social e cognitivos atrasos na
linguagem, padrões estereotipados, repetitivos e restritivos de comportamento, frequentemente
com retardo mental. Geralmente os sintomas começam cedo na infância e nos últimos anos, a
prevalência do TEA apresentou um aumento significativo. Vários estudos tentam explicar suas
bases biológicas, mas ainda não há consenso. Greydanus, Patel e Pratt (2008) divulgam que
70% dos adolescentes com autismo apresentam diferentes graus de problemas de percepção e
sensoriais. E possuem respostas diferentes a ruídos, dor e carinho. Crianças autistas são muito
seletivas e resistentes ao novo, fazendo bloqueio a novas experiências alimentares. Portanto,
deve-se ter o cuidado de não deixá-las ingerir alimentos que não sejam saudáveis.
Comportamento repetitivo e interesse restrito podem ter papel importante na seletividade
dietética (SILVA, 2011). A Literatura científica tem nos mostrado que, com relação à
alimentação, especialmente na hora da refeição, três aspectos mais marcantes são registrados:
seletividade, que limita a variedade de alimentos, podendo levar a carências nutricionais;
recusa, mesmo ocorrendo a seletividade é frequente a não aceitação do alimento selecionado o
que pode levar a um quadro de desnutrição calórico-proteica e a indisciplina que também
contribui para a inadequação alimentar. . As pesquisas giram em torno principalmente da
suplementação com vitamina B12 [1], com ferro [3] e restrição dietética de glúten e caseína
[2,5]. Essas terapias têm como preceito básico a reposição de substâncias que, geralmente,
encontram-se anormalmente baixas em crianças com TEA, ou evitar a ingestão de
determinadas proteínas como o glúten e a caseína, presentes no leite de vaca e em seus
derivados e em alimentos como pão e macarrão. É provável que as crianças cujo consumo de
energia é menor, também sofram de deficiência de ferro e zinco (DOMINGUES, 2011).
OBJETIVO Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de crianças portadoras do
transtorno do espectro autista (TEA). METODOLOGIA Este trabalho será desenvolvido através
de levantamento bibliográfico por meio de leitura, pesquisa e transcrições textuais de autores
nacionais e internacionais, obtidos por meio de livros, periódicos científicos, e artigos de
conteúdo confiáveis relacionados ao tema do perfil nutricional do Espectro Autista (TEA).
Portanto este trabalho de estudo, configura-se, como uma pesquisa de revisão bibliográfica. De
forma concisa mostrar, avaliar e identificar, como estas crianças estão quanto ao aspecto
alimentar e nutricional e a importância do monitoramento da situação alimentar com o propósito
de melhorar as condições de escolhas da alimentação desses pacientes, constituindo-se uma
ferramenta importante para a promoção da saúde sabendo-se que a alimentação com
qualidade, é um dos eixos prioritários da politica nacional da Saúde (PNPS). Nesse sentido, é
baseado nesse reconhecimento que se fundamenta o presente trabalho, que tem como
propósito verificar, as evidências recentes do papel da nutrição presente nos hospitais e sua
influência na qualidade de vida do paciente, e como o serviço da nutrição abre espaço para o
resgate de valores humanos.
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PERFIL NUTRICIONAL DE LUTADORES DE MIXED
MARTIAL ARTE (MMA)

SANTOS, B.A. (AUTOR PRINCIPAL); KENZO, B. (CO-AUTOR);
DATO, C.C. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O M.M.A. (Mixed Martial Arts) é um esporte de combate que é composto por va´rias
modalidades de lutas como o boxe, judo^, muay thai, jiu- jitsu, entre outras. Os lutadores
utilizam técnicas de socos, cotoveladas, chutes, quedas, luta na grade e no solo. A luta e´
dividida em 3 rounds de 5 minutos com intervalos de 1 minuto de descanso de cada Rounds e
em lutas de título são 5 Rounds de 5 minutos com intervalo de 1 minuto por Rounds. O lutador
irá definir em qual categoria ira´ lutar, pois um dia antes da luta ocorre a pesagem na qual o
lutador deve estar com o peso corporal de acordo com a categoria, no dia da luta ele volta com
seu peso acima da categoria. A nutrição esportiva é extremamente importante para os atletas,
tanto para aumentar seu desempenho nos treinos e competições, como para perder peso, pois
geralmente ós atletas fazem perdas de peso muito drásticas em pouco tempo para chegar na
categoria desejada e isso pode prejudicar seu desempenho na luta e prejudicar sua saúde ao
longo prazo. O presente estudo tem o objetivo de Avaliar o perfil nutricional de lutadores de
MMA (Mixed Martial Arts), observando como esse tipo de atleta se alimenta durante sua fase de
preparação. Mostrando os tipos de alimento que são consumidos, as quantidades de alimentos,
a quantidade de água ingerida e discutir vantagens e desvantagens de cada estratégia
realizada pelos atletas em fase de pré-competição. O estudo será realizado com atletas de
Mixed Martial Arts do sexo masculino, com idade de 18 a 30 anos de idade, do interior de São
Paulo, que aceitarem a participar da pesquisa por meio de assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Para determinar o consumo alimentar será utilizado
Registro Alimentar (RA), preenchido pelos próprios voluntários. O estado nutricional será
realizado por peso e altura, através do cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), e
porcentagem de gordura corporal através de dobras cutâneas. Espera-se com o presente
estudo melhorar estratégias nutricionais para o período pré competição, de forma a não
atrapalhar a saúde e performance do atleta. Palavras- chave: MMA, avaliação nutricional,
avaliação antropométrica;
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PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DO
PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MERCADO

DE TRABALHO

FREITAS, P. (AUTOR PRINCIPAL); GUSMAO, M. T. S. (CO-
AUTOR); CAMACHO.G.A. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo O mercado de trabalho em qualquer área de formação é visto com bastante cautela,
sobretudo, na atualidade devido às diversas nuances que hora são colocadas. Não à toa, para
o profissional da área de saúde, principalmente o Enfermeiro, este mercado tem sido observado
com diversas possibilidades e ao mesmo tempo com certo cuidado. Neste sentindo, pode-se
afirmar que o início da vida profissional é marcado por diversas situações que o profissional
precisa enfrentar. Assim como em outras profissões, na enfermagem há conflitos entre a teoria
e a prática, chamado de choque de realidade, onde as práticas assistenciais divergem das
orientações teóricas abordadas durante o período acadêmico. Diversas razões podem ser
listadas entre as quais: a sobrecarga de trabalho em consequência dos baixos salários, a falta
de condições de trabalho e o reduzido quadro de funcionários são os principais fatores que
contribuem para os desafios. A sobrecarga de trabalho é um dos fatores que mais contribuem
para o adoecimento destes profissionais, uma vez que, muitas vezes acumulam dois ou até três
empregos. Assim, esta pesquisa procura analisar a visão do profissional Enfermeiro, suas
expectativas e a realidade, no que diz respeito ao mercado de trabalho a partir de todos os
desafios colocados. Para tal, a pesquisa fará uso de uma metodologia qualitativa/quantitativa
que tem como ferramenta um formulário que será enviado ao profissional Enfermeiro formado
nos últimos 5 anos (entre 2014 e 2018), na cidade de São Carlos – SP. Desta maneira, espera-
se evidenciar as expectativas e realidades encontradas por este grupo após a formatura,
quando entram ou não no mercado de trabalho. A partir dos resultados, buscar-se-á discutir e
então propor orientações e ideias para os novos profissionais. Palavras- chave: Mercado de
trabalho, Enfermeiro, Sobrecarga de trabalho, Expectativas, Recém-formado.
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PILATES E COLUNA VERTEBRAL: A INFLUÊNCIA
DO DESENVOLVIMENTO DESTA METODOLOGIA

NO FORTALECIMENTO MUSCULAR E
PREVENÇÃO DE LESÕES

SILVERIO, M. (AUTOR PRINCIPAL); MIRON, EDISON. M.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As dores e problemas que afetam a coluna vertebral são cada vez mais comuns nos dias de
hoje. Esta condição pode estar relacionada a diversos fatores como, estresse, posturas
inadequadas, desequilíbrios musculares, inatividade ou pela combinação de alguns desses
fatores, que acabam afetando a coluna. Nesse sentido, o trabalho de fortalecimento muscular, e
alongamento da musculatura acessória, entre outras possibilidades, deve ser prioridade do
profissional de Educação Física em seu planejamento, como forma de manter essa estrutura
vertebral equilibrada, evitando futuros problemas. Como possibilidade de treinamento e
prevenção, o método Pilates vem ganhando notabilidade, sendo cada vez mais procurado e
indicado para a situação. O objetivo geral desse trabalho foi descrever a influência do
desenvolvimento do Método Pilates no fortalecimento da coluna vertebral. Como procedimento
metodológico foi realizada uma revisão bibliográfica e pesquisa de campo por meio de um
questionário com 40 voluntários da cidade de São Carlos/SP dentro dos critérios de inclusão.
Com base nos resultados observados no estudo, é possível afirmar que o método Pilates vem
despertando o interesse do público como forma de treinamento, mas principalmente, tendo
como motivação questões de fortalecimento e alívio de dores da coluna. Estudos demonstram
que, com a pratica do método, a percepção de dor dos participantes tendem a diminuir
significativamente, em participantes que praticam a modalidade por mais de seis meses de
treinamento. Esta melhora está relacionada ao fortalecimento que o método promove aos
músculos correlacionados a coluna vertebral e a flexibilidade aumentada, como já salientado
em diferentes pesquisas.Os resultados apresentados nos estudos revisados e na pesquisa de
campo realizada, demostram que o método Pilates atende satisfatoriamente na prevenção ou
melhora do quadro de dor da região da coluna, sendo uma boa alternativa de prática de
atividade física e exercício para a população em geral.
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PIOMETRA ENCARCERADA EM HÉRNIA
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ROCHA, A.G. (ORIENTADOR); SILVA SANTOS, V.J. (CO-

ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Piometra definida como infecção e inflamação uterina, classificada como aberta ou fechada.
Hérnia inguinal é um defeito na parede externa dessa região que possibilita protusões de tecido
ou órgão através do anel herniário, pode ser congênitas ou adquiridas. Histerocele inguinal
definida como hérnia uterina, decorrente da perda das estruturas musculares abdominais,
possibilitando a saída do útero através do anel herniário, sem ruptura do peritônio. O presente
trabalho refere - se ao caso clínico ocorrido no Hospital Veterinário Universitário, localizado Rua
Miguel Petroni, 5619 – Jardim Bandeirantes – São Carlos/ SP, paciente deu entrada no dia 07
de agosto de 2019, o animal é um cão do sexo feminino, raça basset, de treze anos, o qual
apresentava os seguintes sintomas desidratação, pseudociese, dor a palpação, secreção
purulenta na vulva e mamas, nódulos mamários espalhados bilateralmente, na quinta mama
esquerda presença de conteúdo macio. Tutor relata que animal ficou prostático após sete dias
inicial do cio, com redução de três quilos do peso corporal. Paciente anteriormente foi levado
em uma clínica veterinária na cidade de Araraquara obtendo o seguinte diagnóstico piometra
aberta, nódulos mamários, hérnia inguinal e nódulo no baço. Exames solicitados no Hospital
Veterinário Universitário foram hemograma com o resultado de anemia normocitica
hipocromica, hipocromasia, anisocitose eritrocitária, leucocitose por neutrofilia com desvio a
esquerda, anisocitose plaquetária, creatinina 1.8 mg/dl, ALT 26 u/l e ultrassom com o resultado
sugestivo de piometra encarcerada em hérnia inguinal. Prognóstico favorável. Tratamento
cirúrgico realizado ovariosalpingohisterectomia para a piometra e redução da hérnia inguinal
com herniorrafia. Tratamento medicamentosos analgésicos, antibióticos, antieméticos,
protetores gástricos e fluidoterapia. Paciente teve a retirada dos pontos no dia 24 de agosto de
2019 e obteve alta. Conclui se que assim como outros órgãos podem estar presentes em uma
hérnia, os cornos uterinos e o útero também podem, não apenas uma piometra, mas também
um útero gestante, causando dor e várias consequências podendo levar a morte quando não
diagnosticada e tratada rapidamente.
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POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE VIOLÊNCIA E
PULSÃO DE MORTE A PARTIR DO OLHAR DE

INFRATORES PRESOS

GASTALDI, DANIEL GERMAN RAMOS (AUTOR PRINCIPAL);
PRATTA, E. M. M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A violência é um fenômeno que vem crescendo de maneira intensa nos últimos anos,
constituindo-se como um grave problema social e de Saúde Pública. Neste contexto,
agressividade e violência são elementos frequentemente observados na sociedade atual e por
isso são termos, muitas vezes, confundidos como sinônimos. Contudo, é importante ressaltar
que a violência é definida como o produto de um desejo destrutivo da agressividade. No campo
da teoria psicanalítica esta é explicada a partir do conflito psíquico entre Eros (pulsão de vida) e
Tanatos (pulsão de morte). Neste contexto, a vivência de constituição do sujeito é influenciada
pela relação com as figuras parentais, materna e paterna. Elementos ligados a relação com a
figura paterna, que na Psicanálise, traz a ideia de relação com a lei, com o limite, atrelados a
cultura da sociedade contemporânea, podem gerar traumas e repetições, provocando
deslocamento, sublimação e transferência, os quais podem vir a ser expressos ou não por meio
de atos violentos. Frente a esta realidade, este estudo teve como objetivo compreender as
concepções de indivíduos que cometeram atos violentos sobre a mesma, bem como levantar as
motivações identificadas pelos mesmos para a realização de tal ato. A pesquisa foi realizada na
abordagem qualitativa sendo conduzida, neste âmbito, uma pesquisa descritiva. Participaram
12 homens, com idades entre 18 e 60 anos que cometeram homicídios ou que tiveram
tentativas de homicídios e estão privados de liberdade. A coleta de dados foi realizada por meio
do uso de um roteiro semiestruturado o qual está foi aplicado via entrevista individual. Destaca-
se que, o roteiro em questão foi elaborado pelo pesquisador a partir das leituras realizadas e
dos objetivos do presente estudo. Os dados obtidos revelaram que quando um indivíduo
vivencia um evento traumático na infância sem marcas físicas (fome, privação do lúdico ou
trabalho forçado), a energia demandada nessa situação permanece livre no inconsciente, sem
ser nomeada, gerando constantemente aflição, angústia e desamparo no psiquismo que age na
procura de prazer, no entanto, ao se ver futuramente perante contextos estressantes que
elevem sua excitação, as respostas fornecidas serão produto de uma liberação exalta de
energia acumulada, em poucas palavras, violência. Palavras-chave: violência, agressividade,
pulsão de morte, Psicanálise, homicídio.
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DA FOTOBIOMODULAÇÃO EM ANÉIS AÓRTICOS

ISOLADOS DE RATOS WISTAR

MORAES, L.H.O. (AUTOR PRINCIPAL); RODRIGUES, G.J.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

A disfunção endotelial é caracterizada, principalmente, pela diminuição da capacidade das
células endoteliais em liberar óxido nítrico (NO), o qual é um importante modulador fisiológico
do tônus vascular. O ânion superóxido (O2-) diminui a biodisponibilidade do NO e, também,
ativa o NF-?B, que é um importante fator de transcrição pró-inflamatório. Desta forma, a
elevação da concentração do NO, bem como a diminuição do O2- no sistema cardiovascular,
pode ser uma estratégia para induzir queda na pressão arterial, melhora na função endotelial e
no perfil inflamatório. Esta modulação pode ser induzida pela utilização de fotobiomodulação,
também conhecida como terapia com LASER de baixa intensidade (low level LASER therapy –
LLLT). Trabalhos anteriores indicam que o LASER vermelho (660 nm) é capaz de induzir a
liberação de NO do tecido vascular, bem como induzir queda na pressão arterial em animais
hipertensos. Uma estratégia farmacológica que pode potencializar o efeito do LASER é por
meio do bloqueio das proteínas de resistência a multidrogas (multidrug resistence proteins,
MRP). As MRPs são capazes de bombear guanosina monofosfato cíclica (GMPc) para o meio
extracelular. Considerando que o principal alvo do NO é a enzima guanilato ciclase solúvel
(GCs), que catalisa a saída de dois grupamentos fosfato da molécula de guanosina trifosfato
(GTP), resultando na produção de GMPc, a inibição do efluxo do GMPc por meio do bloqueio
dos MRPs pode potencializar o efeito do LASER. Desta forma, a hipótese deste trabalho foi de
demonstrar que o LASER vermelho (660 nm) de baixa intensidade é capaz de induzir queda na
pressão arterial em diferentes modelos animais, e que estes efeitos são potencializados por uso
de bloqueadores de MRPs. Quando utiliza-se o MK-571 – um destes bloqueadores de MRPs –
observa-se um aumento da vasodilatação (46,20% ± 5,45 n = 6) comparado a vasos que não
receberam o fármaco (26,45% ± 1,62 n = 6). Estes resultados mostram que o efeito da luz
Laser vermelha pode ser ampliado a fim de se tornar uma proposta para intervenção em crises
hipertensivas ou outras doenças cardiovasculares.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 197





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019
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A exigência em relação aos docentes tem aumentado muito, as instituições buscam professores
qualificados e polivalentes para exercerem funções de acordo com as demandas específicas de
cada curso de formação. Portanto, nos dias de hoje o docente necessita estar atento a todos os
ditames do processo global para conseguir acompanhar o contexto contemporâneo, podendo
ou não ficar vulnerável e desenvolver a síndrome de Burnout. Essa síndrome é considerada um
tipo de estresse duradouro ligado às condições de trabalho, decorrente da repetitiva e
constante pressão emocional associada ao excessivo envolvimento com pessoas por longos
períodos. O Burnout em docentes interfere no ambiente educacional e nos objetivos
pedagógicos, levando esses profissionais a um processo de exaustão emocional e física,
desumanização e apatia, ocasionando problemas de saúde, absenteísmo e intenção de
abandono da profissão. Pesquisas, acerca de como o processo de Burnout se desenvolve e
quais são os fatores que desencadeiam o fenômeno, colaboram para o conhecimento,
prevenção e promoção do bem-estar biopsicossocial dos docentes, contribuindo para melhor
qualidade de ensino. Desta forma, esta pesquisa objetivou conhecer a prevalência de Burnout
em professores do ensino superior da cidade de São Carlos-SP e região. Trata-se de um
estudo do tipo descritivo e quantitativo, cuja amostra foi composta por 20 docentes do ensino
superior de instituições públicas e privadas de ambos os sexos e idade entre 30 a 50 anos.
Estes responderam um instrumento autoaplicável denominado de Questionário Preliminar de
Identificação da Burnout (Elaborado e adaptado por Chafic Jbeili, inspirado no Maslach Burnout
Inventory – MBI). Pôde-se verificar que os docentes da instituição pública mostraram índices de
10% da fase considerável da Burnout e 40% em fase inicial da Burnout, enquanto os da
Instituição privada 60% apresentaram a fase inicial. Assim, destaca-se a importância da
realização de novas pesquisas com outros delineamentos e variáveis para aumentar o
conhecimento sobre o Burnout em docentes, bem como estratégias de enfrentamento para que
favoreçam e promovam a saúde física e mental.
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PREVALÊNCIA E SEVERIDADE DA INFECÇÃO
PELO HPV EM PACIENTES HIV POSITIVAS
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O papiloma vírus humano (HPV) é transmitido sexualmente ou verticalmente, acomete a pele e
mucosas e de acordo com o potencial oncogênico. Os HPVs 16 e 18 são os genótipos de alto
risco oncogênico, associados a 70% dos cânceres cervicais invasivos. Entre os fatores de risco
para a infecção pelo HPV, os mais relevantes são, ser mulher jovem sexualmente ativa, grupo
com taxas mais elevadas de prevalência da infecção viral, entre 50 e 80% após dois a três anos
do início da atividade sexual; o número de parceiros sexuais durante a vida e a idade do
parceiro masculino em relação à da mulher, quanto maior essa diferença, maior o risco. O HPV
acelera a degradação da proteína P53 que é reguladora negativa do crescimento celular, e da
proteína Rb na qual impede o crescimento e induz apoptose das células com DNA danificado,
levando a alteração dos mecanismos do ciclo celular e promovendo a proliferação maligna no
organismo humano. A infecção por este vírus está associada a diferentes tipos de neoplasmas
malignos como o câncer cervical, o de pênis, de vulva, do canal anal e da orofaringe. As
manifestações clínicas do HPV se dão por vários fatores, entre eles o genótipo viral, a resposta
imune do hospedeiro, o grupo celular em que o vírus entrará em conato, além também dos
fatores relacionados aos hábitos de cada indivíduo. O HPV e o vírus da imunodeficiência
humana (HIV) apresentam uma via de transmissão em comum, a via sexual. As mulheres HIV
positivas são cinco vezes mais propensas à infecção concomitante pelo HPV. O vírus HIV, é um
Retrovírus que é capaz de converter o ácido ribonucleico (RNA) em ácido desoxirribonucléico
(DNA), integrando-se ao cromossomo das células hospedeiras. Nas células de defesa do
sistema imunológico (linfócitos TCD4+) que reconhecem o vírus HIV e este se adentra à célula,
começando assim, a sua replicação viral e infectando diversas outras células ali presentes.
Comorbidades e coinfecções são comuns em indivíduos HIV positivos, chamadas de doenças
oportunistas. Diversas são as doenças oportunistas encontradas em indivíduos com HIV, sendo
as principais dessas doenças a Tuberculose, a Hepatite C, doenças sexualmente transmissíveis
como principalmente a sífilis, HPV e a herpes genital. Aproximadamente 50% das mulheres
com a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) possuem citologia cervical anormal com
suspeita de displasia cervical. O sistema imunitário debilitado torna essas pacientes mais
susceptíveis à infecção com múltiplos HPVs, menor capacidade de eliminá-los e
consequentemente maior persistência da lesão e evolução para câncer cervical. Alguns estudos
analisaram a tríade infecção viral HIV/HPVneoplasia-imunossupressão na atualidade e mostram
que a prevalência e persistência do HPV aumenta com a supressão imunológica, aumento da
carga viral e diminuição de células TCD4+. O grupo mais atingido pelo HIV/HPV tem a faixa
etária de 20 a 40 anos com a mesma via de transmissão e fatores de risco semelhantes,
estabelece-se então o maior risco para a coinfecção HIV-HPV. O Objetivo do presente estudo
foi demonstrar os fatores associados a prevalência e severidade da infecção pelo HPV em
pacientes HIV positivas. Com base no exposto, concluímos que a imunodeficiência celular
causada pelo HIV desempenha papel importante na permissividade e persistência da infecção
ativa por HPV oncogênico contribuindo para a instalação de lesões pré-neoplásicas e e de
câncer principalmente cervical em pacientes com AIDS.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA BACHARELADO EM ENFERMAGEM
PRINCIPAIS CAUSAS DE ERROS DE MEDICAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA Jenilda Pereira dos Santos Mendes Juliana
Feitosa Bernardi Orientação: Profa. Ms. Samira Candalaft Deguirmendjian A presente pesquisa
pretende mostrar algumas evidências que levam a erros de medicação Atualmente, percebe-se
grande abordagem na área da saúde relacionada à segurança do paciente, conjunto de ações
a favor da proteção do paciente contra danos desnecessários. A cada dia, iatrogenias
relacionadas às medicações são mais frequentes no âmbito hospitalar, podendo causar danos
graves ao paciente e comprometendo a imagem e a confiabilidade da instituição. Além de
provocar processos em ações ético-moral-legais aos profissionais. Os erros só são encontrados
quando apresentam alguma reação adversa após a administração, ou algum dano foi percebido
pelo cliente. O estudo possui como objetivo, identificar as principais causas da ocorrência de
erros de medicação pelos profissionais da equipe de enfermagem através de uma revisão
integrativa da literatura. Pôde-se perceber que são inúmeros os fatores que contribuem para a
ocorrência de erros, sendo os principais: nomes de pacientes abreviados e semelhantes;
legibilidade da prescrição médica e uso de abreviatura de medicamentos; prescrição de
medicamentos com medicamentos semelhantes; expressão de dose; indicação de cálculos,
doses e quantidade de medicamentos; alergias medicamentosas; falta de padronização de
medicamentos; aplicação de expressões usuais, como por exemplo “a critério medico” (ACM) e
“se necessário” (SN); tempo de administração; posologia; volume; tempo de infusão; via a ser
administrada; prescrições verbais; falta de suporte eletrônico, etc. A falta de treinamento de
profissionais também contribui para a ocorrência de erros, falta de atenção, vínculo com o
paciente, excesso de trabalho, prolapso de memória, números de profissionais reduzidos,
produtos inadequado utilizado na preparação da medicação, falta de higienização das mãos e
ampolas. É necessário a utilização de uma abordagem sistêmica para identificação e
diminuição das iatrogenias ocorridas e pode-se concluir que não é só o profissional da
enfermagem que comete erros relacionados à administração de medicamentos, e sim, o erro
muitas vezes pode estar relacionado a todo o sistema, podendo acarretar várias consequências
para o paciente e também para o trabalhador. Vale ressaltar que muitas vezes os erros são
omitidos pelos funcionários com medo das punições e represarias. Diante disso é necessário a
não realização da abordagem individualizada do erro, e nem culpar. A maioria das vezes, pois
quem está na assistência direta não está sendo capaz de reduzir as falhas na assistência na
saúde. A maior parte dos fármacos comercializados são destinados para adultos, porém são
utilizados em adolescentes, crianças e até recém-nascidos, eles apresentam diferentes
aspectos na absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e com isso eles se tornam mais
vulneráveis a iatrogenia devido as individualidades do seu metabolismo como: idade, peso e
estatura, a falta de medicações padronizadas para pediatria torna o processo medicamentoso
ainda mais sujeito a falhas. As drogas não são fracionadas em dosagens pequenas. Estima-se
maior tempo para preparação, e atenção, é necessário que o profissional seja qualificado, pois
a enfermagem é a última barreira para qu
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INTRODUÇÃO: Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele, além de ser vista como
um sinal de beleza e alto estima, desempenha relevantes funções no organismo, com a
regulação termina, controle da perda de água corporal, devido a ação das glândulas
sudoríparas e dos capilares sanguíneos nela encontradas, como também mediadora das
funções sensoriais. Constituída por três camadas denominadas epiderme, derme e hipoderme,
respectivamente tem por sua principal funcionalidade atuar como barreira fisiológica, protetor
contra a ação de diversos agentes do ambiente externo, seja químicos, físicos ou
microrganismos. Acometendo as camadas de proteção, as queimaduras são lesões do sistema
tegumentar, provocadas por traumas com intermédio de agentes térmicos, químicos, elétricos
ou radioativos. Tais lesões, podem ser classificadas de acordo com a profundidade do local
atingido ou segundo sua extensão, que leva em consideração a idade do queimado. Segundo a
profundidade, podem ser de: (1) primeiro grau – na qual as lesões ocorrem de forma superficial,
atingindo apenas a epiderme; (2) segundo grau – está relacionado a toda e qualquer lesão que
inflija danos na epiderme e em parte da derme, com recuperação lenta, deixar sequelas como
cicatrizes e discromia; (3) terceiro grau – leva a destruição da epiderme e derme, podendo
afligir os tecidos subcutâneos como, tendões, ligamentos, músculos e ossos, sendo necessária
a intervenção com uso de enxertos. Quando à extensão, podem ser classificados como: (1)
Leves (ou "pequeno queimado") – atingem menos de 10% da superfície corporal; (2) Médias
(ou "médio queimado”) – atingem de 10% a 20% da superfície corporal; (3) Graves (ou "grande
queimado") – atingem mais de 20% da área corporal. OBJETIVO: Realizar uma busca na
literatura sobre o tema assistência de enfermagem ao paciente queimado, e as intervenções e
cuidados empregados. METODOLOGIA: Utilizou-se a revisão em artigos baseados na saúde,
no Google acadêmico. A busca foi realizada no mês de outubro de 2019, com a palavra-chave
“assistência de enfermagem ao paciente queimado”. RESULTADOS: Foram encontrados 5
artigos que abordam o tema proposto. A leitura desses artigos possibilitou a compreensão do
processo de humanização ao paciente/cliente queimado. Enfatiza-se a importância da
assistência de enfermagem e os procedimentos adotados, diante de pacientes vítimas de
queimaduras, visando que na grande maioria as queimaduras são devastadoras,
comprometendo não apenas a saúde física do indivíduo, mas também seus aspectos sócias e
psicológicos. CONCLUSÃO: A incapacidade física e o aspecto desfigurado advindos das
sequelas causadas pelas queimaduras representam grande impacto na vida do paciente,
interferindo em seu psicossocial. Neste contexto, a enfermagem pode atuar realizando os
cuidados ao paciente, como também dando apoio na aceitação e orientação pós-alta.
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INTRODUÇÃO: Considerada o maior órgão do corpo humano, a pele, além de ser vista como
um sinal de beleza e alto estima, desempenha relevantes funções no organismo, com a
regulação termina, controle da perda de água corporal, devido a ação das glândulas
sudoríparas e dos capilares sanguíneos nela encontradas, como também mediadora das
funções sensoriais. Constituída por três camadas denominadas epiderme, derme e hipoderme,
respectivamente tem por sua principal funcionalidade atuar como barreira fisiológica, protetor
contra a ação de diversos agentes do ambiente externo, seja químicos, físicos ou
microrganismos. Acometendo as camadas de proteção, as queimaduras são lesões do sistema
tegumentar, provocadas por traumas com intermédio de agentes térmicos, químicos, elétricos
ou radioativos. Tais lesões, podem ser classificadas de acordo com a profundidade do local
atingido ou segundo sua extensão, que leva em consideração a idade do queimado. Segundo a
profundidade, podem ser de: (1) primeiro grau – na qual as lesões ocorrem de forma superficial,
atingindo apenas a epiderme; (2) segundo grau – está relacionado a toda e qualquer lesão que
inflija danos na epiderme e em parte da derme, com recuperação lenta, deixar sequelas como
cicatrizes e discromia; (3) terceiro grau – leva a destruição da epiderme e derme, podendo
afligir os tecidos subcutâneos como, tendões, ligamentos, músculos e ossos, sendo necessária
a intervenção com uso de enxertos. Quando à extensão, podem ser classificados como: (1)
Leves (ou "pequeno queimado") – atingem menos de 10% da superfície corporal; (2) Médias
(ou "médio queimado”) – atingem de 10% a 20% da superfície corporal; (3) Graves (ou "grande
queimado") – atingem mais de 20% da área corporal. OBJETIVO: Realizar uma busca na
literatura sobre o tema assistência de enfermagem ao paciente queimado, e as intervenções e
cuidados empregados. METODOLOGIA: Utilizou-se a revisão em artigos baseados na saúde,
no Google acadêmico. A busca foi realizada no mês de outubro de 2019, com a palavra-chave
“assistência de enfermagem ao paciente queimado”. RESULTADOS: Foram encontrados 5
artigos que abordam o tema proposto. A leitura desses artigos possibilitou a compreensão do
processo de humanização ao paciente/cliente queimado. Enfatiza-se a importância da
assistência de enfermagem e os procedimentos adotados, diante de pacientes vítimas de
queimaduras, visando que na grande maioria as queimaduras são devastadoras,
comprometendo não apenas a saúde física do indivíduo, mas também seus aspectos sócias e
psicológicos. CONCLUSÃO: A incapacidade física e o aspecto desfigurado advindos das
sequelas causadas pelas queimaduras representam grande impacto na vida do paciente,
interferindo em seu psicossocial. Neste contexto, a enfermagem pode atuar realizando os
cuidados ao paciente, como também dando apoio na aceitação e orientação pós-alta.
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Introdução: Intoxicação exógena pode ser definida como um conjunto de efeitos nocivos ao
organismo produzidos pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico,
representados por manifestações clínicas ou laboratoriais que revelam desequilíbrio orgânico.
Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), anualmente, de 1,5% a 3,0%
da população mundial é acometida por intoxicação exógena. O boletim epidemiológico feito
entre o ano de 2007 á 2016 o índice de intoxicação exógena vem aumentando a cada ano,
ocorrem anualmente cerca de 4,8 milhões de casos de intoxicações, porém só 35% dos casos
são notificados a vigilância epidemiológica, e dentre as vias de intoxicação as mais afetadas
são: respiratória (51,4%), digestiva (24,6%) e cutânea (18,5%) dos casos notificados no período
de coleta de dados, dessa porcentagem 0,1% à 0,4% estão chegando a óbito, assim a
subnotificação de dados leva a crer que existe alguma falha no processo de atendimento
associada a falta de padronização para o atendimento de instituição para instituição sente-se
assim a necessidade de que o atendimento e assistência ganhe um norte e padrão para que a
taxa de mortalidade e de subnotificações cheguem a zero nos próximos anos. Objetivo: O
presente trabalho tem como objetivo desenvolver e validar um protocolo para manejo da
intoxicações exógena. A Metodologia do trabalho consiste em três etapas: a primeira consistirá
em uma revisão de literatura buscando identificar as melhores evidências no atendimento
destas intoxicações; a segunda etapa terá foco na elaboração do protocolo a partir das
informações elencadas na revisão; e a terceira etapa será a validação do protocolo de
assistência emergencial às intoxicações exógenas por especialistas. Resultados Esperados:
Espera-se com este estudo desenvolver e validar um protocolo para implementação posterior
em serviços de urgência e emergência. A utilização de protocolos sistematizados para a
assistência nas situações de urgência aumenta a rapidez e eficácia do atendimento, o que pode
reduzir a morbimortalidade a ele associada.
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QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
EM ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPÊUTICO VERGAMINI, G. C. (Autor Principal), NICOLA,
N. C.(Coautor), SANTOS, A. P. P. M. (Coautor), Kamilla Tays Marrara (Coorientadora), Luciana
Kawakami Jamami (Orientadora) Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é
caracterizada por obstrução persistente e progressiva ao fluxo aéreo, não totalmente reversível,
com comprometimento na realização das atividades da vida diária, repercutindo de forma direta
sobre a qualidade de vida desses indivíduos. A mensuração da qualidade de vida se da por
meio de questionários sobre o impacto da doença na vida do individuo e dentre os inúmeros há
o Medical Outcomes Study 36-item Short-Form Health Survey (SF36). Objetivo: Avaliar a
qualidade de vida de indivíduos com DPOC moderada a grave obstrução em acompanhamento
fisioterapêutico. Material e Métodos: Foram avaliados 10 indivíduos com DPOC moderada a
grave que realizam acompanhamento fisioterapêutico na Clínica Escola do UNICEP quanto a
qualidade de vida por meio do SF36. Este questionário é um instrumento genérico e
multidimensional de avaliação da qualidade de vida, composto por 36 itens apresentando oito
domínios: capacidade funcional, aspectos físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade,
aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Cada componente varia de zero a 100,
sendo zero o pior escore e 100 o melhor. Os resultados do presente estudo foram apresentados
em média ? desvio padrão. Resultados: Com relação aos resultados da aplicação do SF36
pode-se observar que o escore total foi de 68,8?12, enquanto cada domínio apresentou os
seguintes valores: Capacidade Funcional 69,1?21,2, Aspectos Físicos 90?12,9, Dor 69,5?20,7,
Estado de Saúde 66,4?24,9, Vitalidade 64,1?19,6, Aspectos Sociais 50?7,9, Aspectos
Emocionais 81,7?31,3 e Saúde Mental 68?15,9. Considerações Finais: De acordo com os
resultados obtidos pode-se observar que o domínio que mais apresentou-se prejuízo foi o de
Aspectos Sociais, o qual analisa a integração do indivíduo em atividades sociais, enquanto que
o domínio Aspectos Físicos foi o que apresentou melhor resultado. Este último domínio avalia
as limitações quanto ao tipo e quantidade de trabalho, bem como quanto essas limitações
dificultam a realização das atividades da vida diária. Este benefício quanto aos Aspectos
Físicos pode ser decorrente dos indivíduos estarem em acompanhamento fisioterapêutico.
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Introdução: As mudanças no estilo de vida da população refletem diretamente nos hábitos
alimentares. Na inserção a uma graduação, os estudantes passam por algumas adaptações e
influências, sejam elas sociais, financeiras, instabilidade psicológica, rotina de atividades
acadêmicas, emprego, entre outros. Essa mudança com o passar dos anos está sendo cada
vez mais preocupante, já que o índice de estudantes com doenças correlacionadas a
sedentarismo e a alimentação inadequada teve um grande aumento. Objetivo: Analisar a
qualidade de vida dos alunos de graduação de uma das faculdades de São Carlos.
Metodologia: Foi avaliado 26 estudantes de graduação de ambos sexos, com idade entre 18 a
50 anos. Foi utilizado um questionário sociodemográfico, incluindo qualidade de vida e hábitos
alimentares, com as seguintes variáveis: idade, sexo, estado civil, residência, número de
refeições diárias, o consumo de frutas, refeições feitas fora de casa, tem o hábito de preparar
sua própria alimentação, tabagismo, prática atividades físicas e se tem consumo de bebidas
alcoólicas. Logo após, foi realizado uma avaliação antropométrica, onde foram aferidos altura e
peso, sendo calculado o índice de massa corporal (IMC), através dos equipamentos balança e
estadiômetro. Os resultados foram analisados e gerado estatística. Resultado: A população
avaliada foi de 26 universitários de diversos cursos do período noturno, na faixa etária de 18 a
50 anos. Observou-se que, 62% dos solteiros não praticavam atividades físicas. Em relação ao
estado nutricional observou-se que, 54% dos estudantes optam por alimentação feita em casa e
19,23% dos estudantes preparam suas próprias refeições. Em relação ao consumo de frutas
apenas 42,30%dos estudantes possui o hábito de consumi-las regularmente. O IMC, revelou
que, 3,34% dos universitários são classificados em baixo do peso, 57,69% eutróficos, 5,38%
estão em sobrepeso e 23,07% estão obesos. Conclusão: O presente estudo nos mostrou que,
com relação aos dados de IMC, grande parte dos estudantes encontram-se com peso dentro da
faixa de recomendação considerada saudável, todavia, a obesidade esta prevalente, indicando
assim, riscos de complicações metabólicas. Diante disso, sugerem- se que melhorias na
alimentação e promoção de uma vida mais saudável em estudantes universitários. palavras
chaves: obesidade, qualidade de vida, índice de massa corporal.
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A esclerose múltipla é uma patologia que afeta o sistema nervoso humano, tem seu caráter
inflamatório, degenerativo, onde acomete a camada de mielina, a qual dissemina os impulsos
nervosos. Essa enfermidade faz parte do grupo de doenças autoimunes. A etiologia dessa
doença não é confirmada, mas ela mantém a combinação de fatores genéticos para seu
agravamento. A doença possui uma gama de sintomas, alguns deles são: transtornos visuais,
transtornos emocionais, alterações fonoaudiológicas, transtornos cognitivos, alterações na
mobilidade e desequilíbrio, problemas sexuais, espasticidade e fadiga. A qualidade de vida é
um meio utilizado para medir as condições de vida de um ser humano, conjunto de ações que
contribuem para o bem físico e espiritual dos sujeitos que vivem em sociedade.Os portadores
de esclerose múltipla, apresentam um impacto negativo em todas as dimensões da qualidade
de vida, com o maior comprometimento, maior o impacto nos domínios físicos. Onde podem ser
instalados quadros de depressão, ansiedade e estresse, nos pacientes, encontrando
correlações significativas entre os domínios físicos e mentais. Dessa forma a enfermagem pode
considerar a implementação das consultas de enfermagem para identificação e o entendimento
das respostas aos problemas reais e potenciais, gerando intervenções que ajudem no processo
de entendimento e auxiliem no tratamento, ele medicamentoso ou não. Cabe também a
enfermagem, entrar em contato com uma rede multiprofissional para dar uma perspectiva
melhor ao tratamento, através de medidas farmacológicas, reabilitacionais e educacionais. O
objetivo do estudo é analisar e apresentar a relação entre a esclerose múltipla e a qualidade de
vida, trazendo informações sobre a doença ,como ela se desenvolve e afeta a vida cotidiana
dos pacientes em suas atividades diárias. Metodologia:Será realizada uma revisão integrativa
da literatura. Resultados esperados: Em vista do apresentado, espera-se que essa análise
aborde a qualidade de vida e que a mesma seja priorizada nos pacientes com Esclerose
múltipla, analisando os fatores que possam promover bem-estar e conforto para o paciente, e
que amplie a visão do enfermeiro, auxiliando em sua prática diária.
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A raiva é uma das doenças mais conhecidas da humanidade, durante séculos a menção do
termo raiva foi sinônimo de medo para a sociedade. Estima-se que a doença mate 100.000
bovinos por ano só na América Latina. No Brasil, por ano, estima-se que 40.000 a 50.000
bovinos são vitimados. A raiva não tem distribuição uniforme, existindo áreas livres da doença,
áreas com baixa endemia e outras de forma epidêmicas. É uma zoonose causada pelo
Lyssavirus da família Rhabdoviridae com 8 genótipos, de genoma RNA da ordem
“Mononegavirales”. Na América do Sul, o seu principal transmissor é o morcego hematófago
Desmodus rotundus. O vírus é transmitido pela saliva do animal contaminado no momento da
mordida. O vírus faz replicação primária nas células musculares e migração retrógrada para
sistema nervoso central, onde fará nova replicação e lesão no tecido. O vírus é resistente a
congelamento e descongelamento e ao pH entre 5 e 9 e seu período de incubação dura cerca
de 25 a 100 dias. Bovinos e equinos são as espécies mais acometidas no Brasil. A raiva pode
cursar de duas formas. A forma furiosa e uma paralítica. A furiosa é mais frequente em caninos.
Em bovinos a mais comum é a raiva paralítica. Ela afeta as regiões da medula espinhal, tronco
encefálico e cerebelo do animal. Os sintomas são animais que tendem a se isolam do rebanho,
mugidos constante e excitação. Também podem apresentar incoordenação, paresia, pupilas
dilatadas, pelos eriçado, salivação, sonolência, depressão, movimentos anormais, tremores,
decúbito esternal ou lateral e morte. Uma vez iniciados os sinais clínicos da doença, não há
cura, restando apenas isolar o animal e esperar sua morte, ou a eutanásia na fase agônica. Por
seus sinais serem inespecífico e poderem ser confundidos com outras encefalopatias, o
diagnostico só pode ser confirmado com exames laboratoriais. Exames histopatológicos do
tecido nervoso, testes de inoculação em camundongos e diagnósticos sorológico com
visualização do antígeno e anticorpo ou imunofluorescência direta (IFD), sendo este último o
teste padrão para o diagnóstico. É uma infecção onde quase 100% dos casos são fatais,
portanto, o controle e a prevenção da raiva são os melhores métodos de se evitar a doença. A
vacinação efetiva do rebanho, seguindo uma rotina de vacinas, notificação dos casos positivos
e o controle da população de transmissores dessa doença, o morcego hematófago, se tornam
as melhores ferramentas para o produtor.
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AO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE

PACIENTES COM DPOC

LOURENÇO, A.C. (AUTOR PRINCIPAL); MARRARA, K.T.
(ORIENTADOR); KAWAKAMI JAMAMI, L. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) acarreta obstrução
progressiva do fluxo aéreo levando à dispneia, alterações sistêmicas, inatividade e
sedentarismo, causando disfunção muscular periférica com intolerância aos esforços e
exercício físico, com prejuízos inclusive na execução das atividades de vida diária. O
tratamento fisioterapêutico tem papel importante, pois visa reduzir toda a sintomatologia da
doença, além de observar redução da frequência de exacerbações e de internações.
Atualmente a Realidade Virtual tem sido considerada uma ferramenta de imersão e interação
utilizada em diferentes populações, bem como na reabilitação por promover a motivação e
atenção que são inerentes à atividade lúdica, porém poucos estudos avaliam as repercussões
deste recurso associado ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com DPOC. Objetivo:
Avaliar se a associação da reabilitação virtual ao programa de tratamento fisioterapêutico de
pacientes com DPOC proporciona efeitos benéficos quanto as variáveis ventilatórias e
metabólicas, bem como tolerância aos esforços físicos. Material e Métodos: Os pacientes com
DPOC moderada a grave foram avaliados pré e pós-intervenção fisioterapêutica de seis
semanas por meio da realidade virtual e do teste de caminhada de seis minutos, bem como nas
posições de repouso considerando a coleta dos gases respiratórios ventilação pulmonar (VE),
consumo de oxigênio (VO2) e produção de dióxido de carbono (VCO2). Resultados: Os valores
de VE, VO2 e VCO2 obtidos durante a posição de repouso em pé, no TC6E e nos jogos
virtuais, bem como tempo de teste foram semelhantes pré e pós intervenção. A distância
percorrida no TC6E apresentou um aumento de 85m ao comparar pré e pós intervenção, porém
ainda abaixo dos valores previstos. Conclusão: A associação da RV ao programa de tratamento
fisioterapêutico de pacientes com DPOC proporciona efeitos benéficos quanto a tolerância aos
esforços físicos após seis semanas de tratamento, mantendo e aumentando os valores das
variáveis ventilatórias e metabólica, bem como o tempo total para execução dos jogos virtuais.
Palavra-chave: realidade virtual, fisioterapia, DPOC
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RELAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA COM
A QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS COM

DPOC

BALBINO,N.O. (AUTOR PRINCIPAL); JORGE, O.D. (CO-AUTOR);
SPÓCITO,F.N. (CO-AUTOR); PAULINO,N.L. (CO-AUTOR);

MARRARA, K.T. (ORIENTADOR); KAWAKAMI JAMAMI, L. (CO-
ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RELAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA COM A QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS
COM DPOC Natalia de Oliveira Balbino (autora principal), Fábio Nogueira Spósito (coautor),
Naiara Luane Paulino (coautora), Olimpia Demiciano Jorge (coautora), Luciana Kawakami
Jamami (Coorientadora), Kamilla Tays Marrara (Orientadora) Introdução: A doença obstrutiva
crônica progressiva (DPOC), é caracterizada por obstrução das vias áreas, geralmente
acompanhada por uma inflamação crônica avançada nas vias áreas e no pulmão devido a
partículas ou gases nocivos, de caráter progressivo, está relacionada com a diminuição da
capacidade funcional e qualidade de vida dos indivíduos com DPOC. Diante das incapacidades
geradas pelo avanço da doença e o grande impacto da qualidade de vida (QV) dos indivíduos,
é importante avaliar a QV visando verificar a saúde dos mesmos, visto possuírem uma doença
crônica, a qual necessita de tratamento contínuo e multidimensional, uma vez que apresenta
um grande impacto a nível psicológico, social e físico. Inúmeros instrumentos estruturados e
simplificados têm sido aplicados para esta avaliação, dentre eles o questionário World Health
Organization Quality of Life em sua versão resumida (WHOQOL-bref), sendo um instrumento
que demanda pouco tempo para ser aplicado trazendo características psicométricas
satisfatórias. Objetivo: verificar se há relação da obstrução ao fluxo aéreo (VEF1/CVF) com a
qualidade de vida avaliada pelo questionário WHOQOL-bref em indivíduos com DPOC. Material
e Métodos: O presente estudo envolveu sete indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC,
idosos, de ambos os gêneros. Os mesmos foram avaliados na Clínica Escola de Fisioterapia do
UNICEP quanto a função pulmonar por meio da espirometria e quanto a qualidade de vida, pelo
WHOQOL-bref. Este instrumento contém 26 questões distribuídas em quatro domínios e duas
questões gerais sobre qualidade de vida. A pontuação de cada questão varia de 1 a 5 e quanto
maior a qualidade de vida melhor a pontuação. Para análise estatística foi aplicado o teste de
Shapiro-Wilk a fim de verificar a normalidade dos dados, sendo confirmada uma distribuição
não paramétrica. Assim, para a análise de correlação utilizou-se o teste de correlação de
Spearmann, considerando um nível de significância de p<0,05. Resultados: O teste demonstrou
não haver correlação da VEF1/CVF com a pontuação total do WHOQOL-bref (r: 0,40, p: 0,75).
Considerações Finais: De acordo com os resultados obtidos pode-se sugerir que não há
relação da obstrução da via aérea com a qualidade de vida avaliada por meio do WHOQOL-bref
em indivíduos com DPOC de moderada a grave obstrução.
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RELAÇÃO ENTRE A HUMANIZAÇÃO E A SAÚDE
DO IDOSO: REVISÃO DE LITERATURA

ROSSETT,E.S (AUTOR PRINCIPAL); MIRANDA, B.A (CO-AUTOR);
FANTI,G.V (CO-AUTOR); FLORIANO, C.F (CO-AUTOR);

SANTOS,T.S (CO-AUTOR); GRACIANO,J.S (CO-AUTOR);
MOREIRA,Y.P.L (CO-AUTOR); WESTIN,U.M (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: O processo de cuidar demanda do profissional de saúde inúmeras estratégias
terapêuticas, dentre estas estratégias, humanização do atendimento por meio da integralidade
do cuidado é a que destaca-se por ser eficiente e reduzir significativamente os custos do
atendimento. Carnut (2017) aponta que o cuidado humanizado por meio de um olhar integral ao
paciente deve ser exercido cotidianamente pelos profissionais de saúde de maneira que o
atendimento atenda as demandas da sociedade. No Brasil, o envelhecimento da população
exige dos profissionais em saúde adaptações nos métodos e estratégias para a obtenção do
cuidado humanizado, neste contexto a compreensão plena do processo de envelhecimento e
dos percausos enfrentados pelos idoso é fundamental por parte dos profissionais para garantir
o cuidado humanizado e assegurar a qualidade de vida da população que enfreba o
envelhecimento no país. (CASTRO at all 2018). Objetivos: Este trabalho teve como objetivo
realizar uma revisão da literatura sobre o tema humanização na saúde do idoso. Metodologia:
Trata-se de uma revisão da literatura. A busca de artigos científicos ocorreu no período de 2016
a 2019 nas bases de dados MedLine, PubMed, Scielo. Os descritores para a busca foram
obtidos a partir do MeSH e DeCS. Foram utilizados “humanização” e “idoso” e as
correspondentes em inglês, “humanization” e “elderly”. Os seguintes critérios de inclusão foram
utilizados para a seleção: artigos publicados entre janeiro de 2016 e agosto de 2019 em
português ou inglês. Revisões e metanálises não foram incluídas no processo de seleção. A
busca dos estudos foi realizada de forma independente e cega por sete avaliadores. Estudos
que se repetiram nas diferentes bases ou não preenchiam os critérios, ou não abordavam o
objetivo deste estudo foram excluídos. Resultados: Foram selecionados 17 artigos para a leitura
do título e resumo e excluídos os que não seguiam o objetivo do estudo. Após a leitura dos
resumos, foram selecionados 2 artigos para a leitura na integra. O primeiro artigo aponta à
necessidade da oferta de cuidado humanizado a população idosa, através de uma equipe
multiprofissional que irá tornar a assistência eficaz e consequentemente diminuirá os gastos
dentro das instituições com procedimentos desnecessários além de diagnósticos errados.
Afirma a necessidade de o profissional realizar uma escuta qualificada e criar vínculos com o
paciente assistido. O segundo artigo trabalha na mesma vertente e foca na necessidade do
cuidado ser baseado no modelo biopsicossocial, e a importância da humanização na promoção,
proteção e prevenção da saúde do idoso, buscando sua autonomia e qualidade de vida. Ambos
trazem que o cuidado humanizado possui como benefícios consolidar vínculos entre o paciente
e profissional de saúde, melhoria na comunicação da equipe e diagnósticos precisos.
Conclusão: Os resultados deste estudo apontam à necessidade da realização de mais estudos
sobre humanização atrelada a população idosa. Pois o envelhecimento populacional é
realidade no Brasil e é necessário que a oferta de assistência seja realizada de maneira
acolhedora e resolutiva.
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RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO DO TESTE DE
DEGRAU DE 6 MINUTOS, GRAVIDADE DA

OBSTRUÇÃO E CAPACIDADE FUNCIONAL EM
PACIENTES DPOC

DOURADO,I.M (AUTOR PRINCIPAL); GOULART,C.L (CO-AUTOR);
MARINHO, R.S (CO-AUTOR); CAMARGO, P.F (CO-AUTOR);

BORGHI-SILVA, A (ORIENTADOR); SANTOS, P.B (CO-
ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

Autores: I. M. Dourado, P. B. Santos, R. S. Marinho3, C. L. Goulart1, P. F. Camargo1, A. Borghi-
Silva1. Introdução: A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)que culmina em limitação ao
exercício físico na vida diária e tem relação com a severidade da doença. Neste sentido, a
avaliação funcional é fundamental, no entanto, recursos mais acessíveis como o teste do
degrau de seis minutos (TD6) e os Questionários Duke Activity Status Index (DASI) podem ser
importantes meios para investigação na pratica clínica. Objetivo: Verificar se existe relação
entre o desempenho do TD6 com a pontuação geral do consumo de oxigênio (VO2) estimado
através do Questionário Duke Activity Status Index (DASI), e sua relação com a severidade da
DPOC. Métodos: Estudo observacional de caráter transversal. Foram excluídos indivíduos com
diagnóstico de outras doenças cardiorrespiratórias limitantes ao exercício, ou doenças
osteomusculares incapacitantes. Os indivíduos passaram por uma avaliação clínica, e pela
espirometria. Em uma segunda visita os voluntários realizaram um TD6, em um degrau único
com 20 cm de altura no qual foram contabilizados os ciclos de subida e descida (CSD)durante
um período de seis minutos. Para análise estatística foi utilizado o software SSPS 20.0. A
correlação entre o desempenho do teste obtido através dos CSD e as variáveis VO2 estimado e
pontuação geral do DASI foi obtida através da Correlação de Pearson. Foi adotado como
significância um p<0,05. Resultados: foram avaliados 67 pacientes no qual 38 desses pacientes
eram do sexo masculino, a média de idade foi de 66±7 anos, e om VEF1= 54±20% do predito.
No DASI a média da pontuação geral obtida foi de 32±11 pontos, e a média do VO2 foi
estimado em 23 mL/Kg/minuto ± 4. No TD6 a média dos CSD foi de 77±29. Os CSD apresentou
moderada correlação com o VO2 estimado (r=0,44 e p<0,000) e com a pontuação geral (r=0,44
p<0,000) do DASI. A porcentagem do VEF1 correlacionou-se moderadamente com os CSD
(r=0,41 p<0,000). CONCLUSÃO: O desempenho no TD6 está relacionado a severidade da
DPOC. Quando não é possível avaliar a capacidade funcional pelo TD6, o DASI pode ser uma
ferramenta viável de avaliação da capacidade funcional nestes pacientes.
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RELAÇÕES ENTRE HABILIDADES COGNITIVAS E
SOCIAIS E O ENVELHECIMENTO ATIVO

ALVES, C. (AUTOR PRINCIPAL); NUNES, M.M.A. (CO-AUTOR);
CORRÊA, E.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RELAÇÕES ENTRE HABILIDADES COGNITIVAS E SOCIAIS E O ENVELHECIMENTO ATIVO.
Camila Alves1; Manoela Maldonado Aono Nunes2; Elisete Márcia Corrêa UNICEP – Centro
Universitário Central Paulista – São Carlos/SP, Brasil. RESUMO O envelhecimento ativo é uma
grande preocupação da sociedade, decorrente das alterações morfológicas que envolvem esse
processo e seu impacto na qualidade de vida. Sabe-se que o funcionamento cognitivo se
relaciona ao seu bem-estar social e psicológico, e nesta visão, seu desenvolvimento se faz
importante para a adaptação mais funcional dos idosos. O objetivo deste estudo foi
compreender as relações entre as habilidades cognitivas e sociais para um envelhecimento
ativo. O estudo teve caráter exploratório descritivo e abordagem quanti e qualitativa e a amostra
foi composta por 8 idosas de 65 a 80 anos, residentes na cidade de São Carlos- SP, que atuam
como voluntárias na rede feminina de combate ao câncer. A coleta de dados foi feita através da
aplicação individual de um questionário semiestruturado com 15 questões. Os resultados
sugeriram que as habilidades cognitivas estão ligadas a manutenção da saúde mental, pois as
atividades lúdicas desempenhadas e os trabalhos sociais, representam aspectos positivos que
contribuem para o bem estar, qualidade do funcionamento cognitivo e as habilidades sociais,
tais como, conseguirem expressar seus sentimentos e opiniões de maneira assertiva em
diversos ambientes, associados a adoção de condutas como: ir ao médico, cuidar da
alimentação, realizar exercícios físicos e manter-se atento nos aspectos positivos da vida,
compondo dessa forma a maior parte das respostas da amostra, enquanto os aspectos
negativos estão mais ligados a perda do companheiro (marido), representando 40% das
respostas obtidas. Conclui-se que as relações entre habilidades sociais e o envelhecimento
ativo estejam de fato conectadas, pois a amostra apresenta um forte vínculo com grupos onde
possam socializar-se, manter-se com atenção voltada a diversas atividades que lhe
proporcionem prazer e significado, além da busca por atividades físicas que propiciam a
manutenção da saúde corporal, objetivando a independência, o máximo possível de autonomia
e o contato com os demais. Palavras-Chave: Envelhecimento. Relações sociais. Bem-estar
psicológico.
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RELATO DE CASO: ALTERAÇÕES
LABORATORIAIS CAUSADAS POR TERAPIA

IMUNOSSUPRESSORA.

COELHO. S. E. (AUTOR PRINCIPAL); CORRÊA, F. G.
(ORIENTADOR); PENTEADO, R. G. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os glicocorticoides são utilizados como fármacos de primeira escolha na medicina veterinária
para a maioria das doenças imunomediadas, esses fármacos apresentam um preço mais
acessível, tem início de ação mais rápido e menor risco de toxicidade imediata por isso
costumam ser mais utilizados, seja para tratamento prolongado (doenças cônicas) ou em casos
de inflamações agudas, eles reduzem a migração de células inflamatórias para os locais de
lesão, tendo importante ação antiinflamatória e aumentando da susceptibilidade a infecções
especialmente após administração crônica . São constantemente acompanhados por graves e,
algumas vezes, irreversíveis efeitos colaterais, ficando seu uso limitado pelos efeitos colaterais,
mas o uso deste medicamento pode ser a única alternativa em casos de doenças crônicas não
responsivas a tratamentos convencionais. Fármacos imunossupressivos devem ser utilizados
concomitantemente aos glicocorticoides em algumas doenças imunomediadas as quais se sabe
que não haverá resposta positiva apenas com a utilização dos corticoides entre elas está a
artrite reumatoide. Entre esses fármacos está a Azatioprina que normalmente é medicamento
de escolha para cães Este relato de caso se baseia em um paciente canino da Raça Border
Collie com 7 anos de idade diagnosticado com artrite reumatoide, o mesmo recorreu a
tratamentos alternativos diagnóstico definitivo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune
crônica e progressiva, após o diagnostico o paciente começou o tratamento com predinisolona
e Azatioprina, neste caso o corticoide foi utilizado não apenas como anti-inflamatório, mas como
auxiliar da Azatioprina promovendo um maior efeito imunossupressor. A paciente iniciou o
tratamento com o peso de 16 kgs, pois apresentava anorexia progressiva, inapetência e
possuía dificuldade de se alimentar mesmo com alimentação forçada. Após 1 mês de
tratamento o paciente iniciou a redução gradual dos fármacos, mas os sintomas clínicos
voltaram a progredir, o cão voltou a apresentar claudicação, dificuldade para levantar e apatia.
Três semanas após início do tratamento a paciente teve como um dos efeitos colaterais da
predinisolona polifagia, polidipsia, retenção de liquido o que desencadeou aumento de peso,
após 3 meses de tratamento foi feito uma mudança na dieta para ração de cães obesos visando
uma diminuição do escore corporal do paciente que é prejudicial a condição clínica do mesmo,
quanto mais pesado maior a sobrecarga sobre as articulações. Levando em conta o aumento
de peso, de 16kgs para 26 kgs a dose dos medicamentos passou de predinisolona 1,25mg/kg
para 0,8 mg /kg e Azatioprina de 3 mg/kg para 2 mg/kg havendo então um estadiamento da
dose. O paciente realizou exames laboratoriais de rotina no início do ano de 2019 os quais não
paresentaram alterações, condição já observada em cães com artrite reumatoide autoimune,
após 5 meses de uso os exames foram repetidos visando acompanhamento laboratorial dos
possíveis efeitos colaterais já conhecidos pelos tutores. Quando avaliado o hemograma o
animal apresentou discreta anemia normocitica hipocrômica, linfopenia, trombocitopenia e
agregado plaquetário. Os exames bioquímicos tiveram que ser adiados pois o soro e plasma se
presentavam lipêmicos não sendo possível a realização dos exames, então houve a
necessidade do uso de benzafibrato por 15 dias para que fosse possível fazer avaliação
bioquímica, quando decorreu o prazo foi notado aumento de ALT e FA.
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SATISFAÇÃO DA IMAGEM CORPORAL DE
PACIENTES ATENDIDOS NA CLÍNICA DE

NUTRIÇÃO DE UM CENTRO UNIVERSITÁRIO NO
INTERIOR DE SÃO PAULO

CARVALHO, D. C. (AUTOR PRINCIPAL); RUBIATTI, A.M.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A imagem corporal está relacionada ao conceito de imagem e corpo e carrega consigo
significados sobre sua trajetória. Sendo assim, dificulta uma definição simplista do que é a
imagem corporal em sua essência. Pode haver a criação de duas formas de imagem corporal: a
maneira como a mente cria a imagem corporal de si mesmo e as emoções, sentimentos e
atitudes que a própria imagem corporal causa. Os padrões de beleza idealizados e impostos
pela sociedade vêm mudando com o passar dos anos, levando os indivíduos a uma excessiva
preocupação com a imagem corporal e com a necessidade de se ver dentro dele. Geralmente,
as mulheres são as mais atingidas por essa busca incessante do corpo ideal sob o culto da
imagem de magreza, as quais se submetem às dietas extremamente restritivas, podendo ser
um dos fatores para as alterações em seu comportamento alimentar, como consumo excessivo
de alimentos ou até mesmo o desenvolvimento de transtornos alimentares. A pesquisa proposta
terá como objetivo avaliar a satisfação da imagem corporal de pacientes adultos atendidos na
Clínica de Nutrição do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) na cidade de São Carlos-
SP. Será desenvolvida na Clínica de Nutrição, localizada no campus I do Centro Universitário
Central Paulista- UNICEP. Será um estudo transversal, realizado com pacientes adultos, já em
acompanhamento nutricional ou que estão iniciando de ambos os sexos. Após a seleção, os
pacientes que aceitarem participar serão levados a uma sala reservada para evitar quaisquer
constrangimentos e/ou influência durante a resposta. A coleta de dados será pela aplicação do
questionário Body Shape Questionnaire (BSQ), validado e traduzido para o português que
avalia a auto percepção da imagem corporal. Além do questionário, será realizada a avaliação
antropométrica, com a aferição de peso e altura e cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC)
para a avaliação do estado nutricional. Será utilizada a estatística analítica para associação da
insatisfação da imagem corporal com o estado nutricional. Espera-se encontrar pessoas que
mesmo estando dentro do peso saudável, sentem-se insatisfeitas com a própria imagem por
influência do padrão corporal imposto.
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SAÚDE MENTAL DO TRABALHADOR DE
ENFERMAGEM - UMA REVISÃO INTEGRATIVA

ASSIS, A.C.M. (AUTOR PRINCIPAL); CAMACHO.G.A.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A atuação do profissional de enfermagem nas instituições de saúde é uma das mais
importantes senão a mais importante. Porém esse campo de atuação trás uma série de fatores
estressantes como conflitos pessoais, problemáticas com relação ao ambiente de trabalho,
insatisfação dos usuários e familiares, sofrimento e dor, óbitos, baixas remunerações, o
ambiente hospitalar por si próprio gera estresse para o funcionário de saúde. Ao estudarmos as
consequências desses fatores entendemos que o profissional desenvolve transtornos
psicológicos trazendo prejuízos na sua vida laboral e pessoal. O estudo objetivou identificar tais
fatores estressantes e entender o porquê das consequências associadas a eles. Verificamos
que há sobrecarga de trabalho, condições inadequadas relacionadas ao espaço físico e
escassez de materiais associadas ao desgaste emocional em função do sofrimento vivenciado
no dia a dia desses profissionais. Em consequência disso notamos aumento no absenteísmo
das instituições de saúde uso exagerado de psicotrópicos o que reflete diretamente na
qualidade da assistência, a depressão está presente neste contexto, onde o sofrimento psíquico
se torna se torna crônico e o indivíduo não consegue superar sua tristeza necessitando de
suporte medicamentoso e terapêutico para obter melhora, Compreender a depressão e os
riscos para suicídio como também os fatores envolvidos é de extrema importância para os
estudos relacionados á saúde do profissional de enfermagem, ressaltando que a prevalência
desses sintomas é alto entre esses profissionais. A prevenção depende da mudança de rotina e
estrutura da organização englobando o bem estar coletivo, redução de exposição aos fatores
estressantes, rodízio de setores. Porém o mais importante é que o profissional reconheça que
está com problema e busque por orientação de especialistas da instituição ligados á saúde do
trabalhador que poderá encaminhá-lo á serviços especializados, proporcionado uma melhor
qualidade de vida seja no âmbito profissional ou pessoal.
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SÍNDROME DO NAVICULAR E OSTEOARTRITE
INTERFALÂNGICA PROXIMAL EM EQUINO –

RELATO DE CASO

GIRALDELO, L. A. (AUTOR PRINCIPAL); PRATES, C. G (CO-
AUTOR); BERNARDI, N.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Síndrome do navicular e osteoartrite interfalângica proximal em equino – Relato de Caso
GIRALDELO, L. A.1, PRATES, C. G.2, BERNARDI, N. S.3 1 Graduanda do 8° período em
Medicina Veterinária, UNICEP, bolsista FAPESP com IC em EMBRAPA Pecuária Sudeste. 2
Graduando do 8° período em Medicina Veterinária, UNICEP. 3 Orientadora, Professora das
disciplinas Clínica Médica e Terapêutica de Grandes Animais e Clínica Cirúrgica de Grandes
Animais, UNICEP e Doutora Médica Veterinária, Hospital Veterinário Universitário UNICEP.
Resumo A síndrome do navicular e a osteoartrite da articulação interfalangeana proximal são
doenças degenerativas, crônicas e progressivas que podem ou não estar associadas. Ambas
acometem principalmente a região distal dos membros torácicos dos equinos, pois é onde a
maior parte do peso do animal é depositada gerando sobrecarga, os cavalos atletas e idosos
são os mais acometidos e as doenças podem ser uni ou bilaterais. A síndrome do navicular
acomete o osso sesamóide distal e as estruturas adjacentes, principalmente a bursa sinovial e
o tendão flexor digital profundo, enquanto que a artrite da articulação interfalangeana proximal é
decorrente de processos inflamatórios nas estruturas articulares e pode evoluir para exostose
interfalângica, conhecida como “ringbone” (anel de osso) que se caracteriza por um
crescimento ósseo ao redor da região articular, causando aumento de volume e enrijecimento
progressivo da articulação. O presente estudo relata o caso de um equino macho de 16 anos de
idade, que deu entrada ao Hospital Veterinário Universitário do UNICEP (HVU-UNICEP), com
queixa de claudicação crônica e intermitente recorrente ao término de tratamentos à base de
antinflamatórios não esteroidais (AINEs) e aumento de volume na região da coroa do casco
(articulação interfalangeana proximal) do membro torácico esquerdo. A conduta clínica e
terapêutica se baseou no histórico do paciente (anamnese), exame físico que confirmou a
claudicação, constatou o aumento de volume na articulação interfalangeana proximal, lesão na
ranilha, casco encastelado, bloqueio abaxial perineural positivo e elevado escore corporal. O
diagnóstico definitivo para síndrome do navicular e osteoartrite interfalangeana proximal foi
realizado por meio da associação dos achados do exame clínico com o estudo radiológico do
paciente. O tratamento foi de suporte e incluiu mudança no manejo alimentar, casqueamento
corretivo e AINE seletivo para COX-2 durante as crises, afim de priorizar o bem estar do
paciente, pois além de ser idoso, as lesões não se regeneram e tendem a evoluir. Palavras-
chave: navicular, osteoartrite, doenças degenerativas, equinos, claudicação.
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OLIVEIRA, D.B. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, L.C. (CO-AUTOR);
BARROS,M.S.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Tabus e Crenças estão presentes na cultura de várias sociedades, desde a antiguidade até os
dias atuais, fazendo parte de um padrão cultural que compõe a estrutura moral dos indivíduos.
São influenciados pela religiosidade da população, abrangendo praticamente todas as áreas do
conhecimento, inclusive a Nutrição. Esses termos são heranças socioculturais que exercem
grande influência na compra, preparo e consumo alimentar, formando os hábitos alimentares
dos indivíduos. Porém, em casos mais extremos, como em crenças religiosas, chegam a privar
o consumo de determinados alimentos, podendo afetar o estado nutricional dos indivíduos.
Alguns grupos que mais sofrem com essas “superstições” são as gestantes, nutrizes, crianças e
idosos, por serem mais vulneráveis. A sociedade atual, mesmo com a evolução científica e a
facilidade para buscar informações, continua sendo influenciada por esses tabus e crenças
passados de geração a geração, sem a preocupação de pesquisar se há confirmação científica.
Por isso, esse trabalho tem como objetivo identificar e analisar as principais crenças
relacionadas à alimentação compartilhadas na atualidade e que exercem influência nos hábitos
de consumo alimentar. Será realizado levantamento em fontes como publicações em redes
sociais e aplicativos de comunicação, portais de notícias e outras fontes de informação ao
público, para identificação e seleção das crenças e tabus a serem analisados. Em seguida,
utilizando a metodologia proposta para a tomada de decisões em saúde com base em
evidências, será feita pesquisa de informações científicas em bases de dados informatizadas,
sobre os tabus, crenças e mitos previamente selecionados, em busca de publicações do
período de 2009 a 2019, que possam fornecer subsídios para esclarecer a origem e evidenciar
a falta de fundamentação, que pode levar a decisões de consumo equivocadas e com riscos à
saúde dos consumidores. Espera-se que, com a divulgação desses fatos, seja possível mostrar
à sociedade que nem sempre aquilo que é dito por terceiros é verdade e divulgar a importância
de buscar uma fonte segura de informação e deixá-los ciente de que seguir certas crenças
pode afetar a saúde das pessoas.
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Com o avanço cientifico e tecnológico ao longo dos anos, a medicina veterinária tem
aprimorado cada vez mais seus métodos diagnósticos, aumentando assim a chance de
sucesso nos tratamentos em diversas áreas. Com isso, a oncologia, passou a ter grande
relevância dentro desse cenário, uma vez que o número de casos de animais que apresentam
câncer vem aumentando ao longo dos anos, fato que decorre de múltiplos fatores, como a
longevidade. A biologia molecular é uma ferramenta que vem sendo cada vez mais empregada
no estudo e diagnóstico do câncer, possibilitando um entendimento mais aprofundado das vias
gênicas tumorais. Recentemente no Brasil, o Oncomapa é um exame de precisão que tem por
objetivo avaliação genética tumoral, através de uma amostra de RNA, obtida no tecido
neoplásico, onde por expressão de RNA mensageiro (mRNA), é possível analisar dentre um
leque de 192 genes quais possuem alta ou baixa expressão na amostra do tumor. Dessa forma,
é possível obter informações como a confirmação da histogênese tumoral, identificação das
vias de sinalização tumoral, identificação de receptores de tirosina Kinase, Identificação dos
fatores de transcrição ativados, avaliação de expressão de genes que conferem resistência aos
antineoplásicos, identificação de tumores que possam ter melhor resposta a imunoterapia, além
de genes que conferem pior prognóstico ao paciente. O Oncomapa pôde ser empregado em um
cão da raça Golden Retriever, de 8 anos, atendido no Hospital Veterinário Universitário –
Unicep, apresentando uma massa esplênica com diagnóstico histopatológico de sarcoma
estromal esplênico Grau 3, com metástase hepática. Os sarcomas estromais são neoplasias de
origem mesenquimais, com características de comportamento invasivo, de modo que, neste
caso, o exame foi indicado para definir melhor a terapia quimioterápica neoadjuvante do
paciente, através de um delineamento mais específico nesta neoplasia. Embora exista uma
padronização de tratamento em relação à cada classificação histopatológica dos tumores, a
individualização do paciente através de um exame de precisão permite uma terapia mais eficaz
e com redução de efeitos colaterais.
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TERAPIA NUTRICIONAL EM PACIENTES
ONCOLÓGICOS – UMA REVISÃO DE LITERATURA.

MARTINS, A.E.O. (AUTOR PRINCIPAL); AYUMI, G. (CO-AUTOR);
RUBIATTI, A.M. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O câncer, que é uma doença multifatorial e engloba aspectos como predisposição genética,
estilo de vida, condições de trabalho e estresse, sendo considerado um importante problema de
saúde pública nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Representa a causa de mais
de seis milhões de óbitos por ano.De acordo com a literatura, dentre os fatores ambientais que
contribuem para a carcinogênese, a alimentação inadequada corresponde a 35%. Ao mesmo
tempo, que a alimentação adequada às necessidades do paciente oncológico poderá contribuir
positivamente com o seu tratamento. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi
apontar os principais métodos de terapia nutricional em pacientes com câncer. Foi realizada
uma revisão bibliográfica, a partir das palavras “câncer”, “terapia nutricional”, “dietoterapia” e
suas combinações, na base de dados do Google acadêmico e Pubmed, e o ano de publicação
dos artigos entre 2000 e 2019. Os resultados apontaram que a nutrição é capaz de influenciar o
processo de desenvolvimento da doença em qualquer estágio, desde o metabolismo inicial do
carcinógeno, imunomodulação a fim de aumentar a resposta e defesa celular, além de contribuir
para o crescimento do tumor. O diagnóstico do câncer causa no paciente um período de muita
angústia e ansiedade, o que pode o levar a desenvolver um quadro de depressão que, por sua
vez, vem associada a sintomas somáticos, podendo também estar relacionadas ao catabolismo
da doença e ao seu tratamento. Neste momento, o profissional de nutrição torna-se essencial a
fim de estimular a alimentação adequada, diante dos sintomas apresentados que podem incluir:
falta de apetite, xerostomia, náuseas, vômitos, mucosite alteração do peristaltismo intestinal e
entre outros, a fim de prevenir a perda de massa magra, diminuição da imunidade e outras
complicações comuns em pacientes oncológicos. O comprometimento do estado nutricional
(EN) está relacionado ao aumento da morbimortalidade do câncer e a identificação de tal risco
é realizada por meio do uso de parâmetros clínicos, físicos, dietéticos, sociais, subjetivos,
antropométricos, laboratoriais e de bioimpedância, visando a obtenção de um olhar amplo sobre
o quadro do paciente.A terapia nutricional, tanto na sua forma fisiológica (oral) quanto nas
demais (enteral e parenteral), é fundamental em pacientes oncológicos, visto que pode ser
utilizada tanto para a cura em casos onde esta é possível, quanto para o controle e, por fim,
para os cuidados paliativos, a fim de proporcionar ao indivíduo melhor estado geral, redução
dos sintomas inerentes ao tratamento e aumento da qualidade de vida. Concluiu-se que o
profissional nutricionista, no tratamento do câncer, poderá desempenhar um papel muito
importante para melhorar ou manter o estado nutricional do paciente e ajudar na oferta de
nutrientes adequados, além de se preocupar com o bem-estar do doente e atuar de maneira
humanizada.
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TÍTULO DO TRABALHO: O PAPEL DO
FARMACÊUTICO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICO-

VETERINÁRIA

BORGO, M.A. (AUTOR PRINCIPAL); MORAES, L.H.O. (CO-
AUTOR); DANIEL, D.S. (ORIENTADOR); - (CO-ORIENTADOR) 
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Seguindo a Resolução nº 572/13 do Conselho Federal de Farmácia, atribui-se ao Bacharel em
Farmácia 10 linhas de atuação, as quais abrangem cerca de 135 especialidades, sendo a
Farmácia veterinária uma delas. O mercado farmacêutico veterinário mundial atingiu US$ 22,5
bilhões em 2012, com crescimento médio de 8% ao ano desde 2002. O crescimento da
demanda mundial tem sido liderado pelo segmento de animais de companhia (pets) e
atualmente representam cerca de 40% do mercado, sendo o restante destinado a animais de
produção (IFAH, 2013). Os maiores produtores e os maiores mercados veterinários do mundo
são Estados Unidos e Brasil com participações de 40% e 8%, respectivamente, sendo uma
área que está em grande movimentação no país e tende a ter o mesmo grau de exigências
para aqueles que produzem os medicamentos para uso humano, reafirmando a essencialidade
da profissão farmacêutica, seja na produção, análise de prescrição ou na produção do
medicamento. Este trabalho visa salientar, dentre os locais de atuação no ramo veterinário
(hospitais veterinários, indústria de medicamentos veterinários, farmácias magistrais
veterinárias e laboratórios de análises clínicas médico-veterinária) o papel do farmacêutico na
indústria de medicamentos veterinários. O profissional nessa indústria tem
responsabilidade/competência técnica nas seguintes funções: logística farmacêutica,
elaboração de fluxograma e controle de qualidade da produção, registro de produtos, Serviço
de Atendimento ao Cliente, validação de processos e validação de limpezas. Ser especialista
em farmácia veterinária exige que o profissional tenha um perfil multidisciplinar, com
conhecimentos de farmácia clínica, análises clínicas, tecnologia farmacêutica e farmacotécnica.
Como este profissional pode atuar em diversos segmentos do mercado veterinário, a definição
da área de atuação é imprescindível para se fazer o planejamento de carreira.
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Toxoplasmose adquirida durante a gestação Camila Aguiar de Oliveira¹, Daniela Larissa Pereira
Alves¹, Gabriel Augusto Marques Rossi² ¹ Discente, Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP) ² Docente, Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) A toxoplasmose é uma
zoonose ocasionada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que tem como hospedeiro definitivo
os felídeos, pois o ciclo sexuado do protozoário ocorre no intestino desses animais e
posteriormente ocorre a eliminação de milhares de oocistos pelas fezes, levando à
contaminação do ambiente. A transmissão para os humanos pode ocorrer de três formas
diferentes: pela rota fecal-oral na qual ocorre a ingestão de oocistos eliminados nas fezes de
gatos, presentes na água contaminada e alimentos; também através da ingestão de carnes crus
ou mal cozidos contendo cistos teciduais e por via transplacentária através da circulação
materno-fetal. Mais de 90% dos casos são a assintomáticos e o mais importante grupo de risco
dentre as pessoas infectadas são as gestantes. O objetivo desse trabalho foi apresentar os
riscos que gestantes correm ao adquirir a toxoplasmose. Diversos estudos relatam que o risco
esta relacionado a mulheres que adquirem a doença durante o período gestacional, sem antes
ocorrer imunização prévia, nesse caso vai ocorrer a transmissão da forma taquizoíto que irá ter
acesso a placenta a partir da circulação materna, causando danos de diferentes gruas de
gravidade. O grau vai depender dos fatores como virulência, cepa do parasita, da capacidade
da resposta imune da mãe e período gestacional em que a mulher se encontra. Caso ocorra a
infecção no primeiro trimestre de gestação pode ocasionar morte fetal ou se acontecer a
Infecção no segundo e terceiro trimestres de gestação ocorrem microcefalia, retinocoroidite. A
principal forma de diagnóstico é a sorologia que está relacionada com as queda de títulos dos
anticorpos específicos , principalmente IgG, que refletem na evolução da infecção. Como
tratamento é indicado no primeiro trimestre da gestação o uso de Espiramicina, devido ao fato
de não atravessar a barreira placentária, já no segundo e terceiro trimestre é usado combinação
de sulfadiazina e Pirimetamina, associada ao ácido folínico, sendo utilizado também no
tratamento da criança. Pode- concluir que quanto mais rápido ocorrer o tratamento da infecção,
maior é a chance de amenizar as lesões que o toxoplasma causará ao feto, sendo então
importante ocorrer um rápido diagnostico. Outro fator importante é promover a profilaxia com
intuito de evitar o contato da gestante com o protozoário, através da ingestão de alimentos
seguros e outras práticas de higiene.
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O fator que mais contribui para as perdas econômicas da cadeia produtiva do leite é a mastite
bovina. Esta inflamação na glândula mamária é atualmente um dos principais problemas que
comprometem o gado e que traz sérios problemas para a pecuária leiteira ocasionando graves
prejuízos, quer seja pela diminuição da produção de leite, quer seja pela perda dos rebanhos
afetados. A elevada ocorrência dos casos de mastite bovina e as perdas econômicas
decorrente principalmente da diminuição da produção láctea fazem com que esta enfermidade
seja considerada a mais dispendiosa nas propriedades leiteiras (SILVA et al., 2009). O
tratamento de infecções intramamárias bovinas é baseado em uso de antibióticos, porém
alguns patógenos tornaram-se resistentes à maioria desses, o que limitou as opções de
tratamento. Isso reforça a necessidade de encontrar novos antimicrobianos para o tratamento
da mastite bovina (LACASSE et al., 2008). O rápido desenvolvimento de resistência na terapia
antibacteriana e antifúngica tem motivado a pesquisa de novos fármacos capazes de combater
de forma eficaz e segura estes patógenos (MACHADO et al., 2010). Assim, a busca de
substâncias com atividades antimicrobianas tem direcionado a atenção sobre produtos naturais
e as plantas têm sido valorizadas como terapias alternativas importantes (MUKHEJREE et al.,
2005). O tratamento de infecções intramamárias bovinas é baseado em uso de antibióticos,
porém alguns patógenos tornaram-se resistentes à maioria desses, o que limitou as opções de
tratamento. Isso reforça a necessidade de encontrar novos antimicrobianos para o tratamento
da mastite bovina (LACASSE et al., 2008). A produção orgânica de leite preconiza o uso de
medicamentos à base de fitoterapia e homeopatia para o controle da mastite nos rebanhos, em
detrimento da administração de antimicrobianos alopáticos convencionais. No entanto, existem
escassas opções de ativos disponíveis para este fim. Considerando que a própolis apresenta
ação bactericida e tratase de um composto permitido em sistemas orgânicos de produção
leiteira, pesquisadores brasileiros desenvolveram a própolis nanoestruturada, produto promissor
para o tratamento intramamário de mastite (TRONCARELLI et al., 2013). Este projeto tem como
objetivo avaliar o potencial do tratamento de mastite bovina com a utilização de produtos
naturais. O tema deste projeto foi escolhido com finalidade de pesquisar e contextualizar a
relevância de novas alternativas para o tratamento da mastite em rebanhos leiteiros com
produtos naturais, principalmente na produção de leite orgânico. Esses novos meios de
tratamento estão sendo estudados para poderem substituir os tratamentos com antibióticos
devido ao seu alto custo para os produtores, além de estar criando resistência microbiana
dificultando o tratamento da inflamação. O projeto visa a abordagem de forma qualitativa com
coletas de dados e busca compreender e interpretar os dados pesquisados ao longo do
trabalho. Além disso, o projeto tem ênfase na pesquisa exploratória sobre o assunto e uma
pesquisa descritiva sobre o tema proposto. A análise de dados foi feita através de artigos
procurados na plataforma do Google acadêmico.
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TUMORES MALIGNOS ASSOCIADOS A INFECÇÃO
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O papiloma vírus humano (HPV) apresenta tropismo por células epiteliais, causando infecções
na pele e nas mucosas sua replicação ocorre no núcleo das células escamosas e o seu ciclo de
vida é diretamente relacionado ao programa de diferenciação da célula hospedeira. Este vírus
possui mais de 200 subtipos e está associado ao surgimento de verrugas, lesões precursoras
de neoplasmas, lesões malignas cutâneas e mucosas como os cânceres da orofaringe, de colo
uterino e anogenital. Estimativas apontam a existência de 9 a 10 milhões de infectados pelo
HPV no Brasil e que, a cada ano, 700 mil casos novos aparecem, considerando-se, portanto,
uma epidemia. Este vírus é transmitido sexualmente ou verticalmente sendo capaz de alterar o
ciclo celular pela expressão das proteínas virais E6 e E7 na inativação e na eliminação dos
produtos de genes supressores de tumor como o p53 e Rb. O HPV acelera a degradação da
proteína P53 reguladora negativa do crescimento celular e da proteína Rb que impede o
crescimento e induz apoptose em células com DNA danificado, alterando assim, mecanismos
vitais do ciclo celular e desencadeando proliferação maligna, favorecendo o surgimento de
células cancerígenas. A perda das funções de ambas as proteínas responsáveis pela
supressão tumoral contribui para a progressão do processo neoplásico. As interações entre as
proteínas virais e as proteínas celulares alteram o controle do ciclo celular, fazendo da infecção
viral um potente fator de iniciação e promoção de tumores. Nas lesões benignas, a replicação
do genoma viral é extracromossômica. Nas lesões malignas, o DNA viral encontra-se integrado
aos cromossomos da célula hospedeira e não acontece replicação viral. O tempo de evolução e
o tipo de lesão se correlacionam com a quantidade de partículas virais detectadas. O HPV 6 e
11 são os subtipos virais mais frequentemente associados a lesões benignas, enquanto o HPV
16 e 18 está relacionado com lesões pré-malignas e malignas. Na carcinogênese oral,
encontra-se a influência dos tipos 6 e 11 que estão envolvidos nas lesões benignas do epitélio
oral e os tipos 16 e 18 são considerados carcinogênicos e possivelmente envolvidos na
etiologia de determinados carcinomas epidermóides orais. Já os estudos em câncer de pênis
têm demonstrado a associação do HPV com lesões benignas e malignas. Pacientes infectados
com os tipos virais oncogênicos 16, 18, 31 e 33 apresentam uma predisposição para o
desenvolvimento do carcinoma de células escamosas do pênis. O câncer invasivo da vulva é
geralmente precedido por neoplasia intraepitelial vulvar ou carcinoma cervical e, muitas vezes,
desenvolve-se a partir de verrugas genitais de longa evolução e o HPV é detectado em cerca
de 80% a 96% das lesões de câncer anal sendo tipo 16 o mais observado nestes casos. Dentre
os tumores associados a infecção pelo HPV o de maior incidência é o do colo uterino que está
diretamente relacionado às infecções insistentes por alguns tipos de HPVs, sendo que os`tipos
16 e 18, considerados de alto risco, são os mais associados ao câncer uterino. O objetivo do
presente estudo foi demonstrar a associação do HPV com diferentes tipos de tumores malignos
e a importância da prevenção e tratamento da infecção por este vírus. A incidência de lesões
malignas associados as infecções pelo HPV vêm aumentando nos últimos anos sendo
necessária uma maior compreensão da carcinogênese induzida pelo HPV, incluindo a interação
entre a infecção viral e as vias genéticas e moleculares
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RESUMO: Neste trabalho foi realizada uma intervenção de terapia de Yoga em duas
participantes de 4 e 8 anos com Paralisia Cerebral (PC), durante o período de 9 meses,
associado a revisão de literatura. A PC é uma encefalopatia causada por uma lesão não
progressiva que acomete primariamente as funções e estruturas musculoesqueléticas de várias
formas distintas como resultado dos danos ao cérebro, afetando o desempenho funcional. O
Yoga é uma atividade originária da Índia, que pode ajudar as pessoas a terem mais benefícios
para a saúde com a sua prática, proporciona o aumento da flexibilidade e a força dos músculos;
correção postural; estímulo da circulação sanguínea; aumento da concentração e do equilíbrio
emocional; melhora da capacidade imunológica; melhorando também a coordenação motora.
Utilizam-se na prática os exercícios respiratórios que equilibram a energia orgânica; exercitando
a capacidade funcional respiratória, as posturas físicas de alongamento, equilíbrio e força
isométrica submáxima, denominadas de asanas. A prática do Yoga para crianças especiais irá
explorar suas necessidades, adaptando-se e adequando-se às diferentes situações onde irão
utilizar nas suas ações diárias, auxiliando na percepção espacial, de força, do equilíbrio e foco.
Existem muitos benefícios da terapia de Yoga para as crianças com qualquer nível de PC de
leve a grave, sabemos que o corpo necessita de movimentos para regular nosso sistema
nervoso e as estratégias calmantes evolvendo a respiração profunda nos ajuda a reduzir a
ansiedade, além de trazer força e flexibilidade física. O objetivo do presente estudo consiste em
relatar as alterações observadas nas participantes durante o período de intervenção, quanto à
atenção, consciência corporal; amplitude de movimento; equilíbrio; percepção espacial;
mobilidade toracoabdominal e força muscular respiratória. As terapias com Yoga eram
realizadas individualmente e tinham duração de 60 minutos, uma vez por semana durante 9
meses, realizando 10 posturas (asanas) sequenciais cada sessão, com o objetivo de
permanência em cada uma de 60 segundos. Para mensurar a mobilidade torácica foi utilizada a
cirtometria e para a análise de força muscular respiratória, utilizou-se o manovacuometro.
Foram observados muitos benefícios fisiológicos do Yoga como uma intervenção de exercícios
para crianças com PC, explorando harmonicamente o corpo e a mente para uma melhor
qualidade de vida.O estudo desperta a atenção para o Yoga, modalilidade de terapia que pode
ser associada a outras formas de tratamento. PALAVRAS – CHAVE: YOGA; PARALISIA
CEREBRAL; ATENÇÃO; RESPIRAÇÃO; CONSCIÊNCIA CORPORAL.
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O objetivo do estudo sobre as plataformas Bug-Bounty é reunir informações relevantes afim de
desmonstrar sua importância no atual estado de avanço tecnológico, focalizando nas
atualizações e desenvolvimentos de softwares, além de ajudar na divulgação de uma tecnologia
pouco usada e mal vista por muitas empresas do ramo. Utilizando os materiais e recursos
apresentados no Google Acadêmico, com pesquisas relacionadas ao Bug-Bounty e as
inovações na área de segurança da informação, obtivemos conteúdo relevante para o
desenvolvimento do trabalho em sua parte teórica, assim como exemplos e números reais de
quem já trabalha neste mercado apartir de palestras ministradas no evento itinerante Roadsec,
ocorrido em campinas no dia 13 de abril de 2019. Os resultados apresentados pelas
informações coletadas nos mostram a importância de um melhor investimento na área da
cibersegurança que tem como estimativa no ano de 2020 um valor de R$ 170 Bilhões
direcionados e em contrapartida estima-se um valor de R$5Trilões ao cibercrime, ou seja,
aproximadamente 2941% a mais, números assustadores mas que já podem virar realidade, por
está e outras estimativas existem empresas investindo em programas como o Bug-Bounty,
tentando se utilizar uma via de mão dupla, atraindo pessoas com os conhecimentos
necessários para a exploração de vulnerabilidades em seus sistemas, mas dando-nos uma
oferta de recompensa para que ás ajudem a construir softwares mais seguros e
consequentemente mais confiáveis. Concluímos que o conhecimento coletivo na área de
segurança da informação, seja ele disseminado através de plataformas como o Bug-Bounty , ou
por divulgação de novas ameaças cibernéticas detectadas por empresas de outras
geolocalizações e sistemas distintos, conseguem antecipar e prevenir uma provável
contaminação por portas lógicas com vulnerabilidades antes não analisadas, processos estes
com ênfase na redução de prejuízos sejam eles financeiros, roubo de propriedade intelectual ou
ainda informações pessoais.
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Estamos nos tornando verdadeiros dependentes da tecnologia e por trás dela, temos grandes
máquinas trabalhando dia e noite, armazenando centenas de terabytes1 de dados, são eles os
datacenters. O termo que pode ser contextualizado como “centro de dados”, com o valor de
suas informações armazenadas, juntamente com a grande quantidade de dinheiro utilizado na
sua criação, são fatores que justificam sua notícia na mídia. É o sucessor dos centros de
processamentos dos anos 70/80, porém possuem suas diferenças que o qualificam como
grande evolutiva do seu antecessor. A disponibilidade de um datacenter é o seu ponto principal,
muitas vezes se fala em 99,9% de disponibilidade, ou 99,99%, ou ainda mais. A partir de
estudos sobre como manter a maior disponibilidade possível em datacenters, o Instituto Uptime
Institute2 criou uma metodologia em que propôs um padrão de níveis de disponibilidade, que
denominou de Classificação TIER, que conta com 4 tipos: o básico - Tier I, o de componentes
redundantes - Tier II, o de sustentação simultânea - Tier III e o de tolerante a falhas - Tier IV.
Serão mencionados alguns resultados de pesquisa em que observaremos o tempo de queda
(downtime) dos datacenters, analisada em horas por ano. Um fator que vem modificando
drasticamente a questão do downtime é a inclusão de sistemas, em tempo real, de gestão e
monitoramento da infraestrutura dos datacenters. Com isso, a verificação dos possíveis
problemas pode ser antecipada em minutos ou horas, possibilitando ações preventivas e
corretivas que eliminarão problemas e falhas. E para se utilizar com eficiência e retirar os
máximos proveitos de seus recursos, uma boa gestão é indispensável. Atualmente, empresas
que utilizam desse serviço, contam com uma ferramenta de grande auxílio, o DCIM (Datacenter
Infraestructure Management), que é uma importante e inovadora ferramenta para gestão e
monitoramento eficaz do Datacenter, é uma solução que possibilita uma abrangência e
capacidade de ação muito mais eficientes do que as funções convencionais de gestão.
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É certo que diferentes públicos têm acesso à internet, porém um grupo precisa de de atenção
para fazer a navegação, os que têm alguma deficiência, em muitos casos são negligenciados
como usuários finais, por isso existe acessibilidade, e no mundo informacional não é diferente,
muitas pessoas nascem com dificuldades ou desenvolvem através do tempo, a web precisa ser
acessível e provar acesso igual e oportunidade à pessoas de diversos tipos, as próprias nações
unidas reconhecem que o acesso à informação e tecnologias de educação incluindo a internet
é um direito humano, e a acessibilidade ajuda na inclusão social, tanto de deficiente quanto de
pessoas com alguma necessidade especial, pautado nisso o artigo 63 da Lei 13146/15
corrobora com esse tratado, porém a própria programação dos sites não oferecem suporte a
esse tipo de usuário. O trabalho de acessibilidade também é bom para os negócios como em
WEB, uma boa usabilidade, layout mais leve para aparelhos antigos e otimização da ferramenta
de buscas são pontos a se levar em conta, essa otimização gera benefícios tanto sociais
quanto financeiros. A metodologia adotada funciona através de um tripé, pesquisa e
comparação de diversos sites, as normas da w3c, através da análise e comparações tanto de
sites que estão tanto de acordo quanto os que estão em desarmonia com as regras propostas,
colocando alguns dos problemas que pode ser feito para a correção, aqui está sendo estudado
os principais sites e o que pode ser corrigido e os erros que apresentam, todos testados pelas
ferramentas Wave,MWO,508checker. O trabalho tem como fim reforçar tanto o que foi definido
pelas nações unidas quanto dissertar a respeito da acessibilidade e as leis Brasileiras vigentes
mostrando o que deve ser feito, para isso temos o consorcio de empresas que formaram a W3C
e são reforçadas pelas próprias nações unidas como referência no quesito acessibilidade.
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De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), existem um medico para cada 470
pessoas hoje, já estão entrando em testes atendimentos virtuais (Telemedicina) que busca
agilizar o atendimento, isso já é um grande avanço para a medicina, admitimos que a criação
de um assistente virtual dotado de IA contando com uma base ampla de dados possa agregar
positivamente aos atendimentos realizados hoje agilizando os processos e evitando possíveis
erros. A busca por maior padronização e eficiência na execução dos processos têm aumentado
o interesse das organizações pela tecnologia de workflow. É necessário um posicionamento
estratégico das organizações da área da saúde para o tratamento dos recursos informacionais
bem como, a escolha de um conjunto de ferramentas de Tecnologia da Informação capaz de
trazer os benefícios esperados para estas organizações. O problema com o gerenciamento da
informação tem sido dificultado devido a um exponencial aumento na quantidade de dados a
serem gerenciados, no número de profissionais, que controlam os processos e nas demandas
para acesso em tempo real. Há indícios de que o processo de adoção pelo SUS de tecnologias
médicas de ponta não é uma decisão com critérios claramente definidos, relatos da área clínica
não deixaram dúvidas dos benefícios da tecnologia para a qualidade de vida dos pacientes. Por
outro, colheram-se indícios da falta de um consenso mais amplo sobre a relação custo-
efetividade da robótica em hospitais públicos de países com o perfil social, econômico e
demográfico brasileiro. Portanto, inclusão dos procedimentos na tabela de remuneração
revelou-se o grande desafio no processo de difusão da cirurgia robótica no SUS. O objetivo
deste trabalho é apresentar uma breve introdução sobre robótica implementada a área da
saúde com o intuito de auxiliar profissionais qualificados e não qualificados em suas tarefas
rotineiras. Buscamos atingir uma pesquisa exploratória com caráter analítico em fontes
secundárias. A cirurgia robótica é uma realidade disponível a poucos cidadãos, e está longe da
prática diária da grande maioria dos cirurgiões brasileiros. Talvez mais tarde e com redução nos
custos, a tecnologia da robótica torne-se uma prática mais estabelecida, como já observado em
outros países, e fique, assim, mais viável para a comunidade.
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A Tecnologia da Informação agrega um valor muito importante, em todo âmbito social, cultural,
econômico, se disseminando cada vez mais, ampliando novos horizontes, criando expectativas
futuras, em especial, possibilitando estratégias de negócio. Ela engloba os sistemas da
informação, o uso de hardware e software, telecomunicações, automação, recursos multimídia,
utilizados pelas organizações para fornecer dados, informações e conhecimentos. Sabendo
disso, ao abordar esse tema será possível refletir qual o impacto que a Tecnologia da
Informação (TI) agrega em um cenário tão competitivo, na busca pela inovação, agregação de
valores e alcance de lucro e produtividade nas MPE(micro e pequenas empresas)
,representando um percentual de 93% (41 milhões de MPE) de uma parcela total de 4,1
milhões de empresas existentes no Brasil ,um número fortemente representado. (MINISTÉRIO
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2004). Ao realizar a leitura desse artigo científico é evidenciado
as principais vantagens e desvantagens vistas pelo olhar de vários especialistas que estão no
ramo empresarial acompanhando o impacto que a tecnologia trás ou trouxe nas empresas
atuais, com diversas visões acerca deste tema. Uma pesquisa feita pela Confederação
Nacional da Indústria a pedido do Ministério da Ciência e Tecnologia, apenas 6% das micro e
14% das pequenas empresas investem mais de 5% do seu faturamento em inovação, atividade
vital para a manutenção da competitividade. Alguns dos fatores que levam as empresas a se
motivarem para a utilização da tecnologia são a liderança no mercado, a melhora na qualidade
de seus produtos/serviços, criatividade dos empresários, exploração do nicho de mercado e
suas exportações, além do trabalho em equipe. Já algumas empresas não a utilizam pelo custo
de implantação, 41% afirmam que o motivo é não ter condições de investir nesta área, segundo
informações da Sondagem Sebrae (1999). As metodologias e estudos se deram através de
uma entrevista inicialmente, para que o conhecimento fosse ampliado em relação ao assunto,
abrangendo ainda vários artigos e sites de leitura para analisar qual seria o papel da TI quando
aplicada nas MPE.
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O avanço da tecnologia e a popularização da economia digital colocaram a tecnologia da
informação, categoricamente, no centro do ambiente empresarial, fazendo com que a TI exerça
papel decisivo na capacidade de muitas empresas competirem e atuarem no segmento. As
áreas de TI assumiram uma posição de destaque e, muitas vezes, o grau de competitividade
atribuído ao negócio, ou seja, o quanto uma empresa é capaz de inovar, operar produtivamente,
conectar-se em redes de negócios(e-business), controlar suas operações e aplicação de seus
recursos (ERP – Enterprise Resources Planning), ou ainda, dispor de informação estruturada
para tomar decisões (BI– Business Intelligence) e conhecer e interagir com seus clientes. Este
trabalho tem por finalidade visar o desenvolvimento da Gestão de incidentes em serviços de TI.
Esse cenário implica que a área de TI deve ser administrada não somente levando em conta os
aspectos técnicos, mas também considerando o impacto estratégico da TI na empresa, bem
como com uma visão de prestação de serviços à organização. O objetivo do mesmo é
proporcionar o conhecimento, fazendo com que os processos sejam distinguidos entre o(s)
interlocutor(es). E consequentemente, trazendo melhorias na segurança, velocidade e precisão
dos processos. A Gestão de Incidente envolve o processamento de solicitações e eventos
oriundos de uma Central de Serviço que venha a receber e não consiga solucionar. A gestão
tem por tarefa acionar a equipe de analistas e especialistas agrupados conforme seu perfil de
desenvolvimento e profissional, como objetivo verificar o ponto chave do problema e solucionar
de forma rápida e assertiva retomando o estado de funcionamento da solução de TI para os
níveis determinados pelo cliente. A ideia é desenvolver este trabalho de maneira que se
entender o processo da gestão de incidentes relacionando com a área, Tecnologia da
Informação, visando uma qualidade final para a proposta inicial. Com base em nosso estudo,
podemos concluir que a gestão de incidentes tem um papel fundamental para o funcionamento
de uma empresa. A mesma trata desde o incidente em um mouse à paradas do banco de
dados, mas, essa pratica só se torna funcional quando é aplicado dentro de framework como o
ITIL, pois com os padrões determinados temos um fluxo de trabalho conciso e assertivo.
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O uso cada vez mais amplo de sistemas informatizados para a realização de mais das diversas
atividades, com a integração destes sistemas e de suas bases de dados por meio de redes, é
um fato determinante da Sociedade da Informação. Contudo este universo de conteúdos e
continentes digitais está sujeito a varias formas de ameaças, físicas ou virtuais, que
comprometem seriamente a segurança das pessoas e das informações. A tecnologia da
informação é capaz de apresentar parte da solução a este problema, não sendo, contudo,
capaz de resolvê-lo integramente, e até mesmo contribuindo, em alguns casos, para agravá-lo,
o risco na utilização da tecnologia na segurança é um meio que pode ocorrer algumas falhas,
mas usada conscientemente, controlada, e sempre monitorada por pessoas que entendem dos
processos e das políticas de segurança. Os governos brasileiros têm realizado, desde os anos
60, esforços consideráveis de informatização dos seus processos. Mais recentemente, a partir
da década de 90, verifica-se ênfase na melhoria da prestação de serviços ao cidadão utilizando
os meios eletrônicos, principalmente a Internet (Cunha e Reinhard, 2001). É grande a
importância da informatização dos governos na sociedade e economia do conhecimento. Uma
grande avaliação internacional da capacidade que os países possuem para explorar as
oportunidades oferecidas pelas TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, lista o Brasil
como o 29º país no quadro de Networked Economy. O presente trabalho propõe uma análise da
influência do TI no trabalho policial na atualidade. Tal analise foi buscada para esclarecer os
benefícios que o uso da tecnologia de informação trouxe para o trabalho policial. Pretende-se
assim, demonstrar quais as tecnologias mais usadas pelo policial em seu trabalho, bem como
sua eficácia no combate ao crime. Adota-se neste trabalho, uma abordagem em doutrinas e
artigos presentes no banco de dados brasileiro. Objetiva-se então esclarecer o quão e
beneficente o uso da tecnologia pelo policial no combate ao crime, além de como foi a
aceitação do policial e da população com estas nova inovações trazidas pela tecnologia e
globalização.
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A Indústria 4.0 resulta da incorporação e do desenvolvimento de um conjunto de tecnologias de
base digital. Esse conjunto pode variar na percepção de diferentes analistas, mas os termos
Internet das Coisas, Big Data, Computação em Nuvem, Inteligência Artificial e Robótica estão
em destaque entre as tecnologias mais relevantes. O presente trabalho sintetiza algumas
propostas e inovações que a indústria 4.0 traz identificados na área da saúde, relacionando
iniciativas que podem produzir mudanças qualitativas nesse cenário. Tais propostas e iniciativas
são sistemas, IA, IoT, robótica dentre outros aspectos de suma relevância que essa nova
tecnologia passou a contribuir para com a saúde. A Indústria 4.0 cumpre seu papel não só
nessa área, mas mantém contribuições econômicas, ambientais e sociais em toda sua cadeia
de valor, assim sendo foram apresentadas as formas que trarão benefícios e que aumentarão
as condições de vida, e sua eficiência na utilização de recursos, no entanto também são citados
os empecilhos que serão necessários para que a saúde 4.0 possa estar sendo executada com
eficácia. Essa nova forma de trabalhar tecnologia com a medicina trouxe um conjunto de novas
oportunidades, cada um com seu objetivo em particular e seus próprios benefícios. Esse
desenvolvimento pode trazer novos recursos a cada dia: facilitando a rotina dos médicos,
colaborando para a realização de um diagnóstico preciso e trazendo mais qualidade de vida e
conforto para quem está passando por um tratamento. Foi realizada ainda uma reflexão em
torno de sua aplicação e uma breve pauta sobre o investimento e a prática, tendo em vista a
carência de estatísticas oficiais sobre o assunto. Os investimentos realizados têm como foco a
otimização de tarefas, o aumento da eficiência e a qualidade na prestação de serviços.
Produtividade e custos também são aspectos que não podem ser ignorados. A integração das
máquinas está permitindo que os diagnósticos sejam mais completos e precisos. E assim,
consequentemente, mais seguros. Podemos concluir que a tendência deve ser encarada de
maneira positiva, afinal, só promove benefícios tanto para os profissionais quanto para os
pacientes. Processos como computação em nuvem, Internet das Coisas e Big Data já estão
revolucionando a maneira de fazer medicina. É necessário ver a saúde 4.0 além das questões
da tecnologia, mas sim como uma maneira de progresso em qualidade e condições de vida.
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USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS EM
EMPRESAS DE ATACADOS E VAREJOS

FRACASSO, N. K. L. (AUTOR PRINCIPAL); MARION, R. P. (CO-
AUTOR); SILVA, E. C. M. (CO-AUTOR); VILLAS BOAS, J. V. S. (CO-

AUTOR); GOUVEIA, W. R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A ferramenta de tecnologia busca facilitar a união de processos complexos por meio da
integração de conhecimentos técnicos e preliminares. O uso da ferramenta de tecnologia em
empresas quais dependem de estocagem de produtos e distribuição atualmente é essencial o
seu uso na em empresas que dependem de estocagem de produtos e distribuição tem se
mostrado muito eficiente no sentido de que ao implementar o software a união de módulos
consegue dar à alta gerência uma visão completa de tomada de decisão além de ajudar no
manuseio e controle de todas as etapas envolvidas relacionadas as necessidades da empresa.
O gerenciamento da logística também é vital para a melhoria da competividade e da
rentabilidade das empresas, já que impacta diretamente no nível de serviço oferecido ao
cliente, no custo e na disponibilidade do produto final. As atividades logísticas englobam
transporte, estoque, embalagem, movimentação de produtos, flexibilidade no atendimento de
pedido, previsão, planejamento da produção e de suprimentos, serviço ao cliente, controle de
estoque (inventário), controle de qualidade, distribuição física, entre outras. A utilização de
ferramentas de TI associadas ao gerenciamento logístico pode ser vista como um
impulsionador que possibilita o alcance das metas estabelecidas pela organização. Informações
rápidas e precisas são decisivas para o êxito no gerenciamento logístico em nível estratégico,
tático e operacional. Desta forma, a tecnologia da informação se destaca neste ambiente de
competição baseado na redução do tempo. Este trabalho tem como objetivo apresentar casos
de empresas que obtiveram melhorias em seus processos nos ramos atacadista e varejista por
meio da implantação de ferramentas de TI. Os resultados observados indicam que o uso da de
um software como integrador de setores realmente possui impacto na organização tanto no
para a alta gerência como mencionado quanto aos usuários diretos.
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A INFLUÊNCIA DO EMPREENDEDORISMO
DIGITAL NAS EMPRESAS

TEIXEIRA, J.L. (AUTOR PRINCIPAL); RODRIGUES, G.S. (CO-
AUTOR); PASCHOALINO, M.F (CO-AUTOR); XAVIER, G.R. (CO-

AUTOR); ASSIS, M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo Atualmente o empreendedorismo digital tem sido um grande expoente na sociedade,
com isso, o número de empreendedores têm aumentado nos últimos anos. Mas a arte de
empreender não é somente ter um produto de qualidade, no cenário atual a plataforma digital é
quase uma ferramenta indispensável para um novo empreendedor. Pode-se considerar como
“empreender” aquilo que se inicia como algo novo, o fato de sair da área de “sonhos” e partir
para a área de “ação”. O empreendedor é motivado pela autorrealização, assumindo
responsabilidades afim de ser independente. Vendo por essa ótica, o empreendedor tem que
saber utilizar essa plataforma de maneira correta, afim de atingir sua demanda e crescer cada
vez mais no mercado virtual. Cabe a ele, estar sempre evoluindo e ficar atento à inovações,
visto que a concorrência no mercado digital é ampla e existem diversos métodos para engrenar
suas vendas. Podemos citar como exemplo, o marketing digital, que tem como objetivo
alavancar as oportunidades, ele é importante para a percepção do processo decisório do
consumidor, pois é ele que gera todas as sensações de desejo, o que impulsionará o indivíduo
a realizar a compra ou não, levando em consideração também o seu comportamento pós-
compra, tal etapa se torna relevante pois é ela que determinará a possibilidade do consumidor
se tornar fiel à marca. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad Contínua) concluiu que 64,7% da população brasileira com idade superior a 10 anos têm
acesso à internet. De acordo com o levantamento, divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), são 116 milhões de brasileiros conectados à rede por meio de
celulares (94,6%), computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). Assim sendo,
os empreendedores digitais têm uma maior visibilidade em relação aos que só tem loja física, e
com essa visibilidade aumenta a chance de atrair mais clientes para negócios, pois segundo
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), A expectativa é que sejam feitos
mais de 220 milhões de pedidos em lojas virtuais, 17 milhões a mais que no ano de 2017, ou
seja, o e-commerce só tende a crescer exponencialmente. É possível concluir que, o avanço
tecnológico impulsionou o surgimento de novos empreendedores na era digital, pois, a internet
facilitou e criou caminhos mais cômodos tanto para eles quanto para o consumidor, visto que é
possível você ter um comércio/negócio sem necessariamente possuir um ponto físico. Além de
que a sua marca é mais simples de ser encontrada e divulgada, apostando no marketing digital
empresa pode ter lucros maiores que o esperado e o crescimento da mesma no mercado.
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A EXIGÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO
CONTÁBIL

DEPETRI, L.T (AUTOR PRINCIPAL); FRANCO, J.C.F (CO-AUTOR);
SILVA, D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A EXIGÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO CONTÁBIL DEPETRI, L.T (AUTOR
PRINCIPAL); FRANCO, J.C.F. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) Esta
pesquisa tem como objetivo analisar e apresentar o cenário do mercado de trabalho contábil. O
desemprego está cada vez mais comum, cerca de 12% em 2019 (com uma queda de 0,7%
comparado ao mesmo período em 2018), porém a exigência das empresas é maior já que sua
busca é por um colaborador “híbrido”, que possa ser desenvolvido e aproveitado em vários
setores da companhia. Claro que a experiência é de grande valor neste momento, o que
dificulta a entrada de jovens em seu primeiro emprego. Essa barreira impede também os
recentes graduados que não tiveram a oportunidade de passar por uma experiência durante
sua formação através de estágios ou programas “trainee”, o que, além de ser um diferencial em
seu currículo também lhe apresenta a rotina de trabalho na área escolhida. Através de
levantamento bibliográfico fundamentado em livros, artigos científicos e sites de busca (que
serviu como base para toda esta pesquisa), notamos outro dado alarmante: o pequeno número
de vagas abertas por área. Dados mostram que a demanda não corresponde à quantidade de
formandos, o que traz a possibilidade de subutilização destes graduados que poderiam atuar
em sua área, mas são impossibilitados. A saída é procurar adquirir um diferencial ou
especialização, o que será um ponto a favor ao concorrer com outros participantes à vaga.
Analisando a área contábil, o mercado para esse serviço está cada vez maior e com muito mais
oportunidades, chegando até a quase zerar a quantidade de vagas abertas. Com a diversidade
de uso que a área oferece, além das possibilidades de atuação (autônoma ou por empresas), a
tecnologia pode e deve ser usada rotineiramente para um melhor aproveitamento de tempo e
informações. Ancorado a essa rotina, está o “Código de Ética Profissional do Contador” que
funciona como um guia de deveres, obrigações e penalidades ao descumprimento delas.
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Contábil. Experiência. Código de Ética.
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA

PESSOA, M.T (AUTOR PRINCIPAL); ORTEGA, J.B. (CO-AUTOR);
VENANCIO, J.R. (CO-AUTOR); TRIANI, M.O. (CO-AUTOR); SILVA,

D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A importância da relação família-escola PESSOA, M.T.(AUTOR PRINCIPAL); VENANCIO, J.R.
(CO-AUTOR); TRIANI, M.O.(CO-AUTOR); ORTEGA, J.B. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S.
(ORIENTADORA) Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de
parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Uma família dita “tradicional” é
normalmente formada pelo pai e mãe, unidos por matrimônio ou união de fato, e por um ou
mais filhos, compondo uma família nuclear ou elementar. Segundo o que está expresso no art.
129, inciso V, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os pais ou responsável legais
têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino, bem como não podem
deixar de estar presente na vida dos filhos. Ou seja, devem acompanhar a frequência e o
aproveitamento escolar dos filhos. Sabe-se que a educação é um direito fundamental que ajuda
não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai
além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Por meio dela,
garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. Desse modo, tão importante
quanto o papel do professor na educação das crianças é o papel dos pais; afinal, são eles que
estabelecem os primeiros ciclos de aprendizagem em casa. Por isso, é muito importante que
exista essa consciência por parte dos responsáveis e que eles saibam qual é o dever
da escola e o que compete a eles no processo educativo. A demonstração de interesse pela
vida escolar dos filhos é parte fundamental em seu processo de aprendizagem. Ao perceber
que pais e família se interessam por seus estudos e por suas experiências escolares a criança
sente-se valorizada, desenvolvendo-se de forma segura e com boa autoestima. O presente
trabalho tem como objetivo demonstrar a importância do papel educador da família, para que
o papel pedagógico possa ser exercido pela escola com boa qualidade. A pesquisa foi feita por
meio de levantamentos bibliográficos, fundamentados em livros, artigos científicos e sites de
pesquisa sobre o caminho e a parceria entre família e escola. Quando os pais estimulam o
aprendizado e participam da vida escolar, as crianças se alfabetizam com facilidade, obtêm
notas melhores, permanecem por mais tempo no sistema de ensino e alcançam renda superior
na idade adulta. Quando a família se envolve, o aproveitamento escolar é maior. Atualmente, a
escola reclama da ausência da família no acompanhamento do desempenho escolar da
criança, da falta de pulso dos pais para dar limites aos filhos, da dificuldade que muitos deles
encontram em transmitir valores éticos e morais importantíssimos para a convivência em
sociedade. Por outro lado, a família reclama da excessiva cobrança da escola para que os pais
se responsabilizem mais pela aprendizagem da criança, da ausência de um currículo voltado
para a transmissão de valores e da preparação do aluno para os desafios não-acadêmicos da
sociedade e do mundo do trabalho. Dessa forma, conclui-se que é de extrema importância a
temática, pois se a mudança é necessária, é preciso que todo educador saiba que o apoio da
família é crucial no desempenho escolar: pai que acompanha a lição de casa; mãe que não
falta a nenhuma reunião; pais cooperativos e atentos no desempenho escolar dos filhos na
medida certa. Esse é o desejo de qualquer professor; que haja uma relação alicerçada entre
família e Escola. Palavras-chave: Família. Escola. Processo Educativo. Aproveitamento Escolar.
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A IMPORTÂNCIA DO EXERCÍCIO DA CIDADANIA
PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ROSALES, G.H (AUTOR PRINCIPAL); GONÇALVES, T. F. S. (CO-
AUTOR); SIMONE, A. A. DE (CO-AUTOR); RAFAEL, G. G. S (CO-

AUTOR); CRNKOVIC, L.H. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho consiste em apresentar a importância do exercício da cidadania para
administração pública. Desta forma deve-se entender o que é cidadania e quais são as suas
diretrizes para a administração pública, a cidadania é entendida como sendo o próprio direito à
vida em plenitude, conforme sugere Rousseau (1991), que incorpora elementos como
liberdade, dignidade e participação cívica ao exercício de direitos, bem como a mobilização
social em nome da melhoria da qualidade de vida, desde a salvaguarda dos direitos civis e
políticos em um determinado Estado até o desempenho dos direitos e deveres reservados aos
cidadãos, por exemplo, através do sufrágio do voto nas eleições, da reivindicação por políticas
públicas eficazes, pelo direito à greve e pela iniciativa popular na sugestão da elaboração de
legislações ao Congresso Nacional (Constituição Federal, 1998). O objetivo deste trabalho é
analisar a importância do saber dos direitos e deveres do cidadão enquanto inserido na
sociedade brasileira, tendo como enfoque principal estudar os alunos do primeiro e último ano
do curso de Direito da instituição Unicep, averiguar qual a forma do cidadão exercer o seu papel
e examinar de que maneira o Estado favorece o exercício da cidadania na administração
pública brasileira. O interesse pelo estudo surgiu a partir da premissa do quão importante é o
exercício da cidadania para a administração pública, tendo em vista que o conhecimento dos
direitos e deveres do cidadão é significativo para contribuir com o desenvolvimento do país e
com o bem comum, frisando a importância de como surgiram os direitos civis, políticos e
sociais. O termo cidadania firmou seus pilares a partir do século XIX, através de medidas que
procuravam restringir as imposições do Estado sobre os moradores, além de, nas vésperas do
século XX, salvaguardar direitos concernentes à proteção social (RIBEIRO, 2007). Hoje,
diversas atitudes caracterizam a prática da cidadania. Pode-se tomar por definição três tipos de
cidadania e ligam o indivíduo ao Estado, são elas: 1. “Cidadania cívica”, representados pelos de
direitos civis do cidadão, garantindo a liberdade individual contra a intervenção do Estado, a
liberdade de expressão, o direito a vidam a propriedade, a liberdade de ir e vir, a proteção
contra qualquer forma de discriminação e respeito pela lei; 2. “Cidadania política”, compreende
ao direito de votar e ser votado, a os direitos do cidadão de intervir na sociedade civil e na
política; e 3. “Cidadania social”, reconhecido por aqueles que permitem ao cidadão uma
participação mínima na riqueza material e intelectual criada pela coletividade, é de direito de
todos os cidadãos a alcançarem um nível de vida digno e adequado ao ambiente em que estão
inseridos. (MARTINS, 2011). O papel da cidadania, de forma simplificada, é garantir aos
indivíduos o direito à vida, liberdade, a propriedade e a igualdade, já que todos nascem iguais
perante a lei, direitos englobados no Direito civil. As considerações finais são que, diante das
afirmativas e análises gráficas apresentadas no trabalho, “o cidadão deve conhecer as leis
regentes em seu local de moradia”, independentemente de sua faixa estaria, classe econômica
e raça.
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AUTOR); -- (CO-AUTOR); ASSIS, M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho tem por objetivo apresentar como o fluxo de caixa é realizado em pequenas
empresas, expondo e explicando seus principais tópicos, tais como seu funcionamento,
estrutura e vantagens direcionados para a micro e as pequenas empresas, com base nisso
fizemos pesquisas em sites acadêmicos, artigos científicos e também em sites bibliográficos
para chegar a tais conclusões. Sabemos que o fluxo de caixa é a ferramenta que dá aos
empresários o poder de acompanhar o desenvolvimento da empresa por intermédio da entrada
e da saída de dinheiro, permitindo que a vida financeira da instituição permaneça organizada e
auxiliando no gerenciamento dos gastos, nos planejamentos futuros e nas tomadas de decisões
para novas aquisição, como o crescimento de estoque e de novos investimentos. A melhora no
desempenho das empresas, após o uso dessa tecnologia, é claramente visível; mas, para que
ocorram tais melhorias, fazer o uso correto dessa ferramenta é de extrema importância, pois, na
sua utilização, alguns erros podem ser muito prejudiciais para a instituição, tirando o poder de
otimizar e alavancar os negócios que estão sendo verificados. Na pequena empresa - por conta
da sua estrutura simplificada - o fluxo de caixa contribui em auxiliar a compreensão das
decisões tomadas nela e é uma ótima ferramenta para avaliar a disponibilidade de caixa e a
liquidez da empresa. Ao elaborar esse fluxo, o empresário terá uma visão do presente e
também do futuro, sendo assim o empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes,
como a redução de despesas sem o comprometimento do lucro, o planejamento de
investimentos, a organização de promoções para desencalhe de estoque, o planejamento de
solicitação de empréstimos, a negociação para uma dilatação de prazo com fornecedor e outras
medidas para que possíveis dificuldades financeiras possam ser evitadas. A estrutura do fluxo
de caixa depende da natureza da empresa e também das necessidades dos gestores. O
resultado do fluxo de caixa é o saldo disponível (em dinheiro disponível no caixa ou depositado
em conta corrente nos bancos etc.) apurado pela diferença entre o total do valor dos
recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em uma determinada data ou período. O
saldo final do fechamento de caixa deve corresponder ao valor dos recursos disponíveis no
caixa da empresa ou depositados em contas corrente (banco).
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ALFABETIZAÇÃO

SILVA, N.S. (AUTOR PRINCIPAL); OLIVEIRA, M.B. (CO-AUTOR);
SILVA, A.N. (CO-AUTOR); VERGAMINI, B.C. (CO-AUTOR); SILVA,

D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO SILVA, N.S.(AUTOR PRINCIPAL);
OLIVEIRA, M.B.(CO-AUTOR); VERGAMINI, B.C.(CO-AUTOR); SILVA, A.N. (CO-AUTOR);
VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a
importância do brincar letrando para socialização das crianças, e como as brincadeiras, os
jogos, e os brinquedos fazem parte da vida social de uma criança dentro da instituição escolar,
bem como os benefícios do lúdico para o desenvolvimento da aprendizagem das crianças em
sua fase de alfabetização. A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos,
fundamentados em livros, artigos científicos e sites de pesquisa sobre a ludicidade na
alfabetização. Os principais autores estudados foram Maria Montessori (1980), Vygotsky (1984)
e Piaget (1978). Além disso, a temática coloca em prática as habilidades pré-definidas pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com eixos norteadores as interações e a brincadeira.
Para tal, a pesquisa foi fundamentada em estudos e experiências de alguns estudiosos para
confecção e realização da atividade do brincar na fase de alfabetização. A atividade realizada
foi elaborada pela psicopedagoga Taise Agostini fazendo o uso de uma boneca, demonstrando
como ela poderá auxiliar para que as crianças assimilem o alfabeto de uma maneira mais leve,
além de desenvolver sua coordenação motora e capacidade de concentração e em como o
profissional poderá utilizar o lúdico de uma maneira mais eficaz. Os estudos mostraram que
jogos e brincadeiras acabam sendo imprescindíveis em sala de aula, visto que é uma forma
mais prazerosa para ensinar e consequentemente para aprender, auxilia na construção do
conhecimento e a criança não apenas será alfabetizada, mas exercendo interação social,
trabalho em grupo e desenvolvendo diversas habilidades importantes para essa fase. Dessa
forma, conclui-se que é de extrema importância a existência de jogos, brinquedos e
brincadeiras guiadas pedagogicamente no planejamento do dia a dia das crianças e que
contribua de forma satisfatória para o desenvolvimento social e intelectual delas. Palavras-
chave: Ludicidade. Socialização. Brincar. Alfabetização.
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Os alunos que possuem altas habilidades/superdotação são aqueles que apresentam um
desempenho maior em relação aos demais colegas. Além disso, demonstram elevada
criatividade, curiosidade sobre vários assuntos e envolvimento nas atividades propostas. Desse
modo, altas habilidades/superdotação é um fenômeno que requer uma atenção educacional
eficaz para a inclusão desses indivíduos no contexto escolar e para o desenvolvimento de
pesquisas nessa área da Educação Especial. Por isso, o objetivo deste estudo é analisar a
partir de levantamentos de dados e pesquisas de trabalhos acadêmicos, o contexto educacional
de indivíduos com altas habilidades/superdotação. Entendendo o que é defendido pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), N o . 9394/96 e apontar os principais motivos
da precariedade na adequação escolar para esse grupo. Na pesquisa bibliográfica foi
constatado uma significativa falta de pesquisas qualitativas de recursos que permitem identificar
as altas habilidades de forma precisa e em grande escala, apesar da tendência quantitativa
dessas mesmas pesquisas aumentarem ao longo dos anos, e o despreparo do ensino regular
para atender esses tipos de alunos. Além disso, notam-se preconceitos e receios do professor
brasileiro ao lecionar para alunos com altas habilidades, bem como a dificuldades dos docentes
integrarem esses alunos no contexto escolar. Durante a pesquisa, analisamos métodos e
intervenções pedagógicas que podem favorecer o mesmo grupo a fim de auxiliar o
desenvolvimento escolar e cognitivo desses e contribuir com as normas e legislação brasileiras.
Quanto ao método, foram consultadas teses e dissertações acerca do assunto, além da
atenção com a legislação educacional do nosso país, entrevistas registradas, análise de
documentários, filmes e reportagens sobre o assunto com o intuito de encontrar a maior
quantidade de informações para o desenvolvimento do trabalho em questão. Concluiu-se que
há a necessidade de formação docente com urgência, a fim de responder às necessidades
específicas desses alunos com altas habilidades/superdotação. Palavras-chave: Altas
Habilidades. Superdotação. Educação Especial. Inclusão.
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Atualmente o empreendedorismo digital tem sido um grande expoente na sociedade, com isso,
o número de empreendedores têm aumentado nos últimos anos. Mas a arte de empreender
não é somente ter um produto de qualidade, no cenário atual a plataforma digital é quase uma
ferramenta indispensável para um novo empreendedor. Pode-se considerar como “empreender”
aquilo que se inicia como algo novo, o fato de sair da área de “sonhos” e partir para a área de
“ação”. O empreendedor é motivado pela autorrealização, assumindo responsabilidades afim de
ser independente. Vendo por essa ótica, o empreendedor tem que saber utilizar essa
plataforma de maneira correta, afim de atingir sua demanda e crescer cada vez mais no
mercado virtual. Cabe a ele, estar sempre evoluindo e ficar atento à inovações, visto que a
concorrência no mercado digital é ampla e existem diversos métodos para engrenar suas
vendas. Podemos citar como exemplo, o marketing digital, que tem como objetivo alavancar as
oportunidades, ele é importante para a percepção do processo decisório do consumidor, pois é
ele que gera todas as sensações de desejo, o que impulsionará o indivíduo a realizar a compra
ou não, levando em consideração também o seu comportamento pós-compra, tal etapa se torna
relevante pois é ela que determinará a possibilidade do consumidor se tornar fiel à marca. De
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) concluiu
que 64,7% da população brasileira com idade superior a 10 anos têm acesso à internet. De
acordo com o levantamento, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), são 116 milhões de brasileiros conectados à rede por meio de celulares (94,6%),
computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). Assim sendo, os empreendedores
digitais têm uma maior visibilidade em relação aos que só tem loja física, e com essa
visibilidade aumenta a chance de atrair mais clientes para negócios, pois segundo Associação
Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), A expectativa é que sejam feitos mais de 220
milhões de pedidos em lojas virtuais, 17 milhões a mais que no ano de 2017, ou seja, o e-
commerce só tende a crescer exponencialmente. É possível concluir que, o avanço tecnológico
impulsionou o surgimento de novos empreendedores na era digital, pois, a internet facilitou e
criou caminhos mais cômodos tanto para eles quanto para o consumidor, visto que é possível
você ter um comércio/negócio sem necessariamente possuir um ponto físico. Além de que a
sua marca é mais simples de ser encontrada e divulgada, apostando no marketing digital
empresa pode ter lucros maiores que o esperado e o crescimento da mesma no mercado.
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O presente trabalho consiste em um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
na Pedagogia à Distância do Centro Universitário Central Paulista- UNICEP/São Carlos. Nessa
investigação o objetivo é o de destacar as contribuições que o ensino da Música traz para o
desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos de idade na Educação Infantil. Desta forma,
iniciamos nossos estudos fazendo uma breve contextualização visando compreender o
desenvolvimento infantil dessa criança em seus principais aspectos, perpassando, também, as
atividades dominantes de cada período e suas principais características. Nota-se nesse
processo que o desenvolvimento infantil não é algo que ocorre espontaneamente, ao contrário,
depende da mediação e intervenção do adulto. Logo, o trabalho do professor precisa ser
intencional e planejado de forma a oferecer estímulos apropriados, a fim de potencializar o
desenvolvimento de cada criança. Quanto mais diversificadas forem as atividades e vivências
oferecidas maior o ganho. Nesse percurso, buscamos apontar os benefícios da Música, que,
quando utilizada de maneira planejada e intencional contribui para a formação integral das
crianças. Dessa forma, compreende-se que o objetivo do trabalho com a Música na Educação
Infantil não está pautado na formação de músicos, mas a partir da Musicalidade permitir que as
crianças apropriem-se da cultura e interajam com seus pares descobrindo o mundo em que
vivem. Vimos ainda que por sua interdisciplinaridade, a Música permite ao professor/a explorar
conteúdos diversos, abrangendo, assim, diferentes campos de experiências, como propostos
pela BNCC (Brasil, 2017) enriquecendo o aprendizado dos pequenos de forma lúdica e
significativa. Ainda que a maioria dos/as professores/as não tenha formação específica em
Música, é preciso, ao menos, que busquem conhecimentos e alternativas para trabalhar esta
linguagem, que quando explorada de forma contextualizada e interdisciplinar pode contribuir
para o desenvolvimento de diferentes aspectos nas crianças de 0 a 5 anos. O/A professor/a tem
papel importante nesse processo, pois a criança depende dessa interação e mediação com o
adulto para adquirir novos ganhos. Cabe a ele/ela, ainda, oferecer às crianças atividades que
atendam suas necessidades de desenvolvimento, favorecendo novas descobertas e
aprendizagens. E por fim, apresentamos sugestões de atividades que valorizam o uso da
Música como ferramenta pedagógica propulsora de desenvolvimento e aprendizagem nas
crianças, visando contribuir com o trabalho do/a professor/a em sala de aula. Para tanto,
realizou-se uma pesquisa bibliográfica com base em materiais já publicados, buscando
fundamentar o tema em estudo. Ao final deste trabalho pudemos verificar que a Música como
ferramenta pedagógica estimula a socialização, a comunicação e a concentração nas crianças.
Quando utilizada de forma contextualizada, com objetivos definidos, facilita, ainda, o ensino de
diferentes conteúdos, pois desperta a atenção e o interesse das crianças que aprendem de
forma divertida os conhecimentos cientificamente acumulados pela humanidade e tornam-se
capazes de se expressar de diferentes maneiras, interagindo com o meio e as pessoas a sua
volta percebendo-se como ser social e crítico. Seus benefícios contribuem para a formação
integral das crianças de 0 a 5 anos, em seus diferentes aspectos: social, cultural, emocional,
linguístico, físico e cognitivo.
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Identificando a problemática da experiência de usuário não adequada em diversas produções
do ramo publicitário chegamos ao consenso de que um estudo sobre o tema se faz necessário.
Procuramos nos aprofundar e explorar a área de UX destacando a sua importância explicitando
qual seria a sua aplicação na área da publicidade. Esclarecemos também de maneira global
como os usuários se relacionam com o UX e a sua função específica na relação de interação
humana com os elementos de produto ou sistema. Destacamos a relevância do UX no
Marketing Digital e a importância do projeto UX tendo em vista o público-alvo. Através do
estudo proposto a ideia é conseguir atingir os leitores demonstrando através da análise da
problemática dentro de agências de publicidade e as aplicações em suas produções do
processo inicial até a interação final com o humano.
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Desde o início do patriarcado como sistema social vigente, as mulheres foram consideradas
seres inferiores aos homens. O século XIX vem por em questão a ideia de superioridade de um
sexo sobre o outro, mesmo assim permaneceram resquícios da relação entre homem e mulher
presentes nos séculos anteriores. Esta repressão vivenciada pelas mulheres propiciou o
surgimento de sintomas, catalogados como histeria, e que vieram mais tarde a dar origem a
Psicanálise, a partir do momento em que Freud deu voz as chamadas “histéricas”, tirando-as da
inexistência. Além da psicanálise outros movimentos permitiram visibilidade e direitos as
mulheres, entretanto, ainda hoje no século XXI muitas delas vivem violência em seus
relacionamentos afetivos sem abandonar os mesmos. Estudos sobre a permanência da mulher
em relacionamentos abusivos envolvem questões multifatoriais. Freud reconheceu que após
séculos de dominação social e subjetiva da mulher, a superioridade masculina foi questionada,
por isso indicou que a sujeição feminina ao homem estava ligada ao campo das fantasias.
Desse modo, compreende-se que a função fálica ajuda o homem a encontrar apoio em
momentos de angústia, enquanto a mulher vive uma dissolução fazendo com que, apesar das
conquistas fálicas obtidas ao longo dos últimos anos, não superasse o que ficou pendente na
construção de seu ser, definindo sua feminilidade através da relação com um homem. Além
disso, nota-se que a mulher se encontra, ainda hoje, dominada pelas questões sociais, culturais
e de gênero, apesar das conquistas obtidas desde o século passado. Sendo assim este
trabalho tem por objetivo compreender o que leva mulheres independentes financeiramente e
intelectualmente, a permanecerem em relações afetivas que lhes causam sofrimento. Para isto
será feita uma abordagem via redes sociais para convidar mulheres com faixa etária entre 20 a
35 anos, brasileiras que trabalham ou estudam e possuem uma renda de três salários mínimos
ou mais. Além disso, as mulheres devem estar envolvidas em um relacionamento afetivo, seja
ele casamento, namoro, ou união estável, e serem residentes na cidade de São Carlos. As
participantes responderão a dois questionários semiestruturados pela autora da pesquisa,
contendo informações sobre tipos de violência e o motivo de permanecer nessas situações.
Para contribuir com o referencial teórico serão trabalhados livros e capítulos de livros referentes
a temática em questão, bem como periódicos indexados nas áreas da Psicologia, História e
Saúde Pública Com isso, espera-se entender os fatores inconscientes que as mantêm em um
relacionamento abusivo, além de pensar em maneiras de conscientizar e empoderar essas
mulheres, e intentar para intervenções com outras mulheres. Palavras-chave: Mulheres;
Relacionamento Abusivo; Psicanálise; Masoquismo; Repetição; feminino.

CIÊNCIAS HUMANAS 244





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

A PIRÂMIDE DAS NECESSIDADES DE MASLOW E
A MOTIVAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

FAVARO, R. (AUTOR PRINCIPAL); ASSIS, M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O adulto, muito mais que a criança, encontra-se influenciado e pressionado pelo ambiente e
pela comunidade a qual pertence. Assim também ocorre na empresa/indústria e nem sempre
seguir padrões é a alternativa mais acertada. O líder que conhece bem sua equipe saberá
identificar quais são as necessidades de cada um e poderá aplicar os meios de motivação mais
adequados. Sinais que mostram mudanças de comportamento, de interesse, de motivação,
dentre outros, certamente são indicadores da existência de dificuldades ou problemas externos
e que estão determinando mudanças comportamentais nos funcionários, podendo influenciar
negativamente no padrão de qualidade tão almejado atualmente. Para abordar essa questão,
nos apoiamos na teoria das necessidades humanas desenvolvida por Abraham H. Maslow
(1970), psicólogo norte-americano, e cujo estudo está relacionado às reações comportamentais
que observamos nos indivíduos. Segundo Maslow, o homem é motivado por necessidades
organizadas em uma hierarquia de relativa prepotência. Isso significa que uma necessidade de
ordem superior surge somente quando a de ordem inferior foi relativamente satisfeita. Essas
categorias são normalmente apresentadas em forma de uma pirâmide, em cuja base estão as
necessidades mais primitivas, como as fisiológicas e as de segurança e, no topo, as
necessidades mais refinadas, como as sociais, de status e estima e as de auto-realização.
Quando todas as necessidades humanas estão insatisfeitas, a maior motivação será a
satisfação das necessidades fisiológicas, e o comportamento do indivíduo tem a finalidade de
encontrar alívio da pressão que essas necessidades produzem sobre o organismo. A satisfação
da necessidade de segurança também tem grande influência no comportamento humano. Um
empregado que está em uma forte relação de dependência com a empresa na qual trabalha,
por exemplo, ao sofrer ações administrativas arbitrárias, pode sentir-se inseguro quanto à sua
permanência no emprego. Se essas ações ou decisões transmitem sentimentos de
discriminação, favoritismo ou alguma política administrativa imprevisível, podem tornar-se
poderosos fatores de geração de incerteza no inconsciente desse indivíduo. Assim, nos
utilizaremos dessa hierarquia proposta por Maslow para explicar as razões da motivação,
segundo a qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis ou
categorias, de acordo com sua importância e influência.
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O objetivo da pesquisa foi analisar quais os impactos que a Revolução Digital trouxe para o
mercado dos livros na cidade de São Carlos – SP. Além disso, descrever as mudanças que as
Revoluções trouxeram para a sociedade, avaliar qual a frequência dos estudantes nas
bibliotecas universitárias (USP, UFSCar e Unicep) e por fim, analisar a mudança de
comportamento dos consumidores universitários na compra de livros. Numa época de
constante mudança tecnológica e de transformações crescentes a leitura se torna cada vez
mais essencial. Dessa forma, este estudo é importante para percebermos as mudanças no
nosso dia a dia e sua evolução. Foi adotado a abordagem de pesquisa quantitativa descritiva,
considerada a mais apropriada para o tipo de análise pretendida para o estudo. A pesquisa
quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a enfatizar o
raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana.
(GOLDENBERG, 1997, p. 33). Os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados
e centrados na objetividade, além disso eles são feitos com base em análises de dados brutos
que são obtidos com auxílio de instrumentos neutros e padronizados. A metodologia utilizada
foi o disparo de um formulário online para alunos das Universidades da cidade de São Carlos.
O documento foi enviado em grupos das instituições, em locais de trabalho com alta presença
de estudantes e também em grupos de WhatsApp com estudantes universitários. Foi dado um
prazo de cerca de um mês para que o questionário fosse respondido. Houve um retorno de 43
respostas dos estudantes e a partir disso, realizou-se uma análise de acordo com as perguntas
e as respostas enviadas. Diante das respostas, percebeu-se que os estudantes universitários
estão lendo menos. Entre as principais razões está a falta de tempo, seguida pela preferência
por outras atividades. Os resultados revelam que, embora a leitura esteja presente nas
atividades de parte dos universitários da amostra, não se prioriza a leitura acadêmica, já que a
preferência é por literatura geral. Foi identificado ainda que as principais motivações para ler
são: prazer, atualização e exigência acadêmica. Além disso, concluiu-se que os entrevistados
preferem o livro físico, porém a compra dele é feita em lojas online, pela maioria deles.
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A tecnologia proporciona a rápida propagação de informações, o que faz com que mais
pessoas tenham acesso a diversos serviços: comunicação, cultura e compras (COUTO, 2015).
Os clientes estão com maiores expectativas em relação ao atendimento, demonstrando mais
seletividade, sofisticação e exigência na contratação de um determinado serviço (COSTA,
SANTANA & TRIGO, 2015). O sucesso do cliente pode ser definido como o foco na
complexibilidade em aplicações de negócios e o acompanhamento em todo o ciclo ativo do
cliente durante a contratação de um serviço, além de trabalharem com a experiência do cliente
para que seja reduzida a taxa de cancelamento desta contratação (ATIKNS, GUPTA & Roche,
2018). Hoje, são muitas as empresas que oferecem atendimento online para facilitar a
comunicação com o cliente. No Brasil, a startup Nubank atraiu holofotes para seu atendimento
descontraído e diferenciado: Customer Success (CS). Além do chat online, a empresa conta
com um blog de informações sobre seu serviço e um canal de vídeo no Youtube, com vídeos
sobre dicas e dia a dia dos funcionários na empresa (MEIRELES & BASSETTO, 2018). Este
estudo tem como objetivo fazer a prospecção de satisfação dos clientes Nubank em relação ao
atendimento oferecido pela empresa. A satisfação do cliente expressa a relação entre as
expectativas que o cliente tem sobre um produto/serviço, e o desempenho da empresa. Quanto
maior for a expectativa, maior a satisfação daquele cliente (OLIVEIRA, et. al., 2013). Mesmo
sendo considerada uma avaliação do tipo subjetiva, a pesquisa qualitativa é uma ótima fonte de
coleta de dados e informações. Para a interpretação dos resultados, foi utilizada a escala Likert
(VIEIRA & DALMORO, 2008) e a Net Promoter Score (NPS); essa escala é construída de 0 a
10 e os clientes indicam qual a probabilidade de recomendar o serviço contratado para um
amigo (SILVA, et. al., 2009). A pesquisa elaborada foi para analisar a satisfação dos clientes da
empresa Nubank, a partir de uma plataforma online. Como esperado, a maior parte do público
que respondeu a pesquisa, está dentro do público que o Nubank mais atinge, até 36 anos. Dos
entrevistados, 94,9% possuem de 20 até 36 anos. 32,4% classificaram o atendimento da área
de CS do Nubank como encantador, são os clientes que entendem esse serviço oferecido como
o máximo do desempenho que uma empresa pode oferecer, ou seja, são os clientes que
tendem a ter maior fidelização a um serviço. A linguagem utilizada na plataforma, é de maneira
descontraída, para que quebre a expectativa negativa que os clientes possuem em relação a
atendimentos. O profissional de CS precisa ter empatia com o problema do cliente e avisar que,
mesmo que a resolução seja demorada, que ele estará ali para acompanhar de perto. Na atual
concorrência de mercado, administradores precisam estar abertos para fazer um estudo de
campo e procurar soluções criativas e alternativas para atrair clientes. A empresa é referência
nacional na área de CS, além de oferecerem outros conteúdos descontraídos, como o blog e o
canal online. A área precisa estar sempre atualizada em relação ao produto e em contato
constante com o time de gestão de relacionamentos, para aprender melhores maneiras de fazer
uma leitura de seus clientes, além de saber personalizar o atendimento para que o time de
sucesso do cliente proporcione ao cliente o melhor sucesso.
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Este estudo tem como objetivo verificar quais as consequências psicológicas em crianças de 3
a 10 anos, que foram vítimas de abuso sexual, bem como detalhar as diferentes formas de
sequelas ocasionadas. As crianças que sofreram ou sofrem tais abusos, carregam consigo
traumas, tais como sérias dificuldades de desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Além do
mais, as consequências drásticas no desenvolvimento psicológico que podem perdurar por toda
a vida. Embora os maus-tratos contra crianças possam se configurar de várias formas
diferentes, temos no abuso sexual, aquele mais danoso, tanto física, quanto psicologicamente.
Não é desconhecido que o abuso sexual infantil é considerado um grave problema de saúde
pública, tendo em conta os seus fortes e às vezes irreversíveis impactos no indivíduo e na
sociedade como um todo (HABIGZANG; CAMINHA, 2008). Desde a antiguidade o abuso sexual
infantil já oferecia seus impactos. Segundo pesquisas, o Imperador Romano Tibério tinha
tendências sexuais que envolviam o desejo por crianças como seu objeto de prazer. Como
quando segundo se relata, ele se retirou com várias crianças para a ilha de Capri, obrigando-as
a prática de atos sexuais a fim de satisfazer sua libido. (ADED et al., 2006). Embora já
conhecido desde a antiguidade conforme o caso citado anteriormente, o abuso sexual infantil e
os maus-tratos contra crianças e adolescentes tem sido objeto de estudo mais recentemente.
Somente nos últimos quarenta anos é que se iniciou estudos mais profundos sobre esse tema.
Segundo Aded et al. (2006), diferenças culturais, legais e de procedimento dos profissionais
envolvidos talvez expliquem a dificuldade de se fazer políticas públicas eficientes para tratar o
assunto. A experiência do abuso sexual pode afetar o desenvolvimento cognitivo, afetivo e
social de crianças de diferentes formas e intensidade. Os diversos fatores associados ao abuso
também devem ser considerados, visto que contribuem para o desenvolvimento de
consequências psicológicas severas para a criança, que se não tratadas podem se perpetuar
por toda a vida. Para se chegar ao conhecimento de tais aspectos que ocorrem no psicológico e
no desenvolvimento cognitivo das crianças vítimas de abuso sexual, foram entrevistadas três
psicólogas do Extremo Oeste de Santa Catarina que atenderam ou atendem casos desse tipo,
e se posicionaram sobre o tema através de um questionário semiestruturado. Segundo
Azevedo e Guerra (2000, p. 42) o conceito de abuso sexual está longe de ser preciso, mas
pode ser definido como: “Todo do ato ou jogo sexual, sendo relações heterossexuais ou
homossexuais, entre um ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, com a finalidade de
estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual”. O silêncio e a
ignorância, ainda formam uma enorme barreira ao tratarmos sobre o abuso sexual infantil. É
necessário que o poder público e as demais esferas da sociedade como um todo se envolvam
em criar programas e dispositivos que venham a amenizar o sofrimento das crianças que
sofrem e que sofreram tais abusos. Mais que isso, é necessário um enfrentamento de tal
situação que embora pareça utópica a extinção total desse problema, a diminuição drástica de
tais casos não o são.
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ACESSIBILIDADE A CADEIRANTES PORTADORES
DE DEFICIÊNCIA EM EMPRESAS BRASILEIRAS

AMARAL, A.V. (AUTOR PRINCIPAL); CARNICELI, D.S. (CO-
AUTOR); ALEXMOVITZ, W.D. (CO-AUTOR); ASSIS, M.E.S.

(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Mais de 45,6 milhões de brasileiros declararam ter alguma deficiência, segundo dados do
Censo Demográfico 2010; e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), esse número representa 23,9% da população do país. O presente trabalho tem como
proposta enaltecer a importância da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência no
mercado de trabalho, com ênfase nos cadeirantes, visando entender as dificuldades que eles
possuem para ingressar no mercado de trabalho. A legislação determina uma cota de 2% a 5%
dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência nas empresas com
100 ou mais empregados, nas seguintes proporções: até 200 empregados, 2%; de 201 a 500,
3%; de 501 a 1.000, 4%; e de 1.001 em diante, 5%. As leis brasileiras têm assegurado
plenamente os direitos dos PCD’s, porém, é mais que perceptível que os avanços não foram
suficientes para essa camada da população. Diante disso, buscamos analisar quais as
principais características do processo de inclusão e suas dificuldades, pois atualmente muito
ainda se fala a respeito de mitos e barreiras que impedem a contratação dos PCD’s. Para isso,
verificamos quais ferramentas possibilitam a melhora na qualidade de vida dos portadores de
deficiência física (PCD’s), de modo a estimulá-los a buscar formação dentro de instituições,
apoio de ONGs e principalmente expor a realidade das dificuldades que eles têm,
independentemente do respaldo da lei, em conseguirem adequar-se ao mercado e serem
respeitados visando sempre à defesa da igualdade. O estudo baseou-se na pesquisa descritiva,
com o objetivo de destacar os dados obtidos e analisados para entender e buscar a resolução
dos principais problemas dentro do mercado de trabalho e apontar os principais problemas que
os PCD’s apresentam neste âmbito. A partir das informações colhidas, foi possível perceber as
estratégias que grande parte das empresas adotam em seus processos de contratação de
PCD’s e o preconceito de algumas delas em minimizar seus encargos, além do problema da
segregação nas contratações a partir da grande taxa de seletividade das deficiências como
parte do processo de contratação.
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BALDOINO,N,F (CO-AUTOR); TREVISAN, L.V (CO-AUTOR);
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O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da análise do SWOT, auxiliando
administradores a tomar decisões mais coerentes e mostrando os pontos fortes que dão à
empresa vantagens competitivas que facilitem o alcance de objetivos no mercado, bem como
os pontos fracos que colocam a empresa em uma situação desvantajosa que pode prejudicar
seus objetivos futuros. A análise SWOT contribui para a melhoria do desempenho gerencial
analisando quatro elementos: os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as
ameaças. A avaliação estratégica realizada - a partir da matriz SWOT - é uma das ferramentas
mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-se de relacionar as oportunidades e
ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente
interno da organização. Afinal, o que é Análise de SWOT? É o diagnóstico estratégico de um
determinado cenário (empresa, corporação), auxiliando muito o seu gestor. Esta pesquisa
procurou informações e conceitos a respeito deste estudo, sua importância dentro da empresa
e como ele está inserido no mercado de trabalho; identificou os pontos fortes e fracos da
organização; analisou e conheceu possíveis ameaças e oportunidades e apresentou
diagnósticos que pudessem auxiliar um posterior planejamento estratégico para a organização.
O trabalho foi realizado por intermédio de pesquisas no Google Acadêmico, em artigos e livros.
Para isso, tivemos que compreender como realmente o tema funciona no contexto
organizacional. No decorrer do trabalho, tivemos algumas citações de autores em relação ao
tema, tais como Martins, que enfatiza que a Análise de SWOT é uma das práticas mais comuns
voltadas nas empresas para o planejamento estratégico e marketing, podendo trazer ao
profissional uma melhor visão de negócios; e Daychouw, mostrando a importância da análise de
Swot como ferramenta extremamente essencial para fazer análises de cenário (ou de
ambiente), sendo usada para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização.
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AS NOVAS MUDANÇAS NA PREVIDÊNCIA SOCIAL

CORREGLIANO, V. M. (AUTOR PRINCIPAL); GIL, L. R. O. D. (CO-
AUTOR); MARTINS, A. B. (CO-AUTOR); LIMA, N. (CO-AUTOR);

SILVA, D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CORREGLIANO, V.M. (AUTOR PRINCIPAL); GIL, L.R.O.D (CO-AUTOR); LIMA, N.C. (CO-
AUTOR); MARTINS, A.B. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) A Previdência
Social é um seguro social em que o trabalhador participa através de contribuições mensais. O
benefício dessa contribuição é garantir ao trabalhador segurado uma renda quando ele não
puder mais trabalhar, ou seja, ao se aposentar. Em outras palavras, a Previdência Social é o
sistema público que garante as aposentadorias dos trabalhadores brasileiros. O objetivo do
presente trabalho é apreender informações complexas a respeito da Previdência Social, e
transcrevê-las de modo a facilitar a compreensão por parte da população em geral. A presente
pesquisa foi realizada por meio de levantamentos bibliográficos fundamentados em livros,
artigos científicos e sites de pesquisa sobre as mudanças da Previdência Social, bem como
levantar tabelas mostrando de forma facilitada o que era antes e o que é atualmente, após às
alterações da reforma da Previdência Social aprovadas em 2019. Espera-se que esta pesquisa
possa filtrar as informações dadas pelo governo e esclarecer de forma simples a maior parte
das dúvidas da população em relação às novas mudanças da Previdência Social, fazendo com
que esse assunto de suma importância para a vida de todo trabalhador seja compreendido.
Acredita-se que a reforma na Previdência Social foi positiva para o governo, pois devido a um
aumento da expectativa de vida, as idades para se aposentar aumentaram, o que leva a um
tempo de contribuição maior de cada trabalhador, além de acabar com algumas fraudes em
relação ao assunto, e para o lado dos trabalhadores já não é esperado que seja positivo, pois
terão de trabalhar por mais tempo, contribuindo mais. Essas e mais diversas informações sobre
a reforma estão apresentadas na presente pesquisa por meio de tabelas ilustrativas com as
demonstrações das mudanças de forma simples e com as apresentações de alguns porquês
dessa nova mudança. Desse modo, espera-se que este trabalho consiga esclarecer e
conscientizar os trabalhadores e a população em geral sobre a importância da temática.
Palavras-chave: Previdência Social. Aposentadoria. Mudanças. Benefícios.
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AS POLÍTICAS DA QUALIDADE DE VIDA NO
TRABALHO E SUA INFLUÊNCIA NA MOTIVAÇÃO

ALBUQUERQUE, N.C. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, M.F. (CO-
AUTOR); OLIVEIRA, Q.B. (CO-AUTOR); GRAMMATICO, R.A. (CO-

AUTOR); ASSIS, M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Elaboramos este trabalho com o objetivo de analisar de que maneira a ausência de motivação
influencia na qualidade de vida nas empresas e na produtividade do colaborador, bem como
identificar a importância da motivação para o crescimento da empresa, verificar quais aspectos
influenciam na motivação e na qualidade de vida no trabalho e afetam a produtividade, analisar
quais fatores influenciam para obter uma boa qualidade de vida no trabalho e avaliar as
consequências da ausência de motivação na qualidade de vida. Sabemos que o
relacionamento entre funcionário e entidade é definido pela política de qualidade estabelecida
pela empresa. O capital visado depende do trabalho e da produtividade dos colaboradores que,
quão maior, mais eficiente e maior o lucro. Na década de 70, o funcionário passou a ser visto
não mais como uma peça de produção, e sim como alguém que necessita de bem-estar dentro
e fora da empresa. Atualmente, as empresas utilizam os benefícios como estratégia
empresarial porque o ser humano é motivado pelas necessidades e essa motivação é sempre
alimentada por um objetivo. Enquanto a motivação está diretamente ligada ao caminho de
sucesso do indivíduo, os resultados positivos no trabalho estão ligados à motivação, pois ela
cria ambientes saudáveis, felizes e de maior produção, contribuindo com a criatividade, o vigor
e o comprometimento em todos os aspectos empresariais. Sem motivação, os funcionários
ficam inseguros, irritados e descomprometidos. Dessa forma, podemos concluir que a política
de qualidade de vida e a motivação são fatores de extrema importância na vida do colaborador
e, consequentemente, para as empresas. Com a ausência de motivação, o impacto na
qualidade de vida do colaborador e no trabalho aumenta de forma significativa, resultando em
estresse, cansaço, desânimo e diminuição na produtividade, o que afeta no lucro da empresa e
na política de qualidade de vida estabelecida. Para a feitura do presente trabalho, realizamos
um levantamento bibliográfico.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

AS POSSÍVEIS MUDANÇAS NA TABELA DO IMPOSTO DE RENDA CARVALHO, V.O.
(AUTOR PRINCIPAL); GUTIERREZ, R.C. (CO-AUTOR); DOMINGUEZ, L.F.F. (CO-AUTOR);
MATA, B. (CO-AUTOR); SALDANHA, A.C. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA)
O objetivo deste trabalho é analisar e comparar as mudanças na tributação do Imposto de
Renda da pessoa física proposta pela atual equipe econômica da gestão do presidente Jair
Bolsonaro, comandada pelo economista Paulo Guedes com a tabela vigente, através de uma
pesquisa exploratória do tema por meio da imprensa e dos meios de comunicação. Por ser
esse imposto um importante instrumento de arrecadação de receita para a administração
pública e que interfere diretamente no valor a ser pago por cada contribuinte, quaisquer
mudanças propostas poderão afetar a vida e o bem-estar de cada cidadão e contribuinte. O
estudo estará restrito à comparação das regras vigente e às mudanças que estão sendo
consideradas pela equipe econômica, não cabendo avaliações de caráter político partidário.
Apresentam-se a origem do imposto, os efeitos legais e econômicos desde sua criação, além
de demonstrar um breve histórico de suas alterações, regras, ambiente político de cada
mudança. Para as atuais mudanças propostas, por estarem ainda em curso pela atual equipe
econômica e atreladas às deliberações política, caberá ao estudo apenas concentra-se nas
informações divulgadas pela imprensa oficial (ou não) até a data de sua elaboração. A pesquisa
exploratória descritiva do tema pretende destacar os principais impactos que tais mudanças
poderão surtir nas finanças de cada contribuinte e os objetivos divulgado pela administração
para proporem essas mudanças, utilizando para tal gráficos, faixas de renda e as contribuições
pretendidas com as mudanças. Ademais, o presente estudo propõe-se trazer um melhor
esclarecimento a respeito das mudanças propostas pela equipe econômica do atual presidente
Jair Bolsonaro sobre a tributação do imposto de renda pessoa física, por ser esse um tema que
é tão relevante a todos os brasileiros e para a economia atual. Palavras- chaves: Imposto de
Renda. Mudança Tributária. Economia.
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SILVA, A. C. L. (AUTOR PRINCIPAL); ATCHABAHIAN, H. C. (CO-
AUTOR); SABINO, A.P (CO-AUTOR); LIMA, A. G. (CO-AUTOR);

FILHO, E. E. (ORIENTADOR); ASSIS, M.E.S. (CO-ORIENTADOR) 
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A motivação é a responsável pela intensidade com que nos relacionamos a algo ou a alguém
para alcançar determinadas metas. Ao longo dos anos, foi notada a importância do
comportamento motivacional dos funcionários dentro das empresas. A partir de uma grande
escola behaviorista, grandes nomes se fizeram nesses estudos como, por exemplo, Maslow,
McGregor, além de outros psicólogos e pesquisadores. Este estudo é muito importante dentro
da empresa, pois com ele podemos aumentar a produtividade e melhorar o desempenho e
relacionamento dos funcionários, visando o crescimento de ambos. Nossa pesquisa foi baseada
em algumas teorias clássicas e contemporâneas da motivação com a finalidade de investigar
suas validações empíricas na implementação das mesmas pelos gestores da empresa,
buscando sempre motivação-produtividade dos funcionários. A partir dessa pesquisa, geramos
a seguinte questão: Qual a visão dos gestores sobre a relação motivação-produtividade? Para
respondê-la, vamos apresentar duas empresas: a primeira é de vendas de materiais de
construção de grande porte; e a segunda, uma agência de crédito consignado e pessoal de
pequeno porte. O objetivo geral do trabalho é averiguar a relação entre motivação-produtividade
dos funcionários pela perspectiva dos gestores. Para auxiliar na pesquisa, definimos alguns
objetivos específicos, tais como entender as teorias de motivação; compreender a visão dos
gestores; estudar relação entre motivação e produtividade. Por meio de dois tipos de pesquisas,
uma voltada ao questionário pessoal aos gestores e a outra focada na coleta de dados
opinativos disponíveis de maneira anônima, foram mensuradas as validações de tais teorias
dentro das organizações e se elas são produtivas dentro da empresa. De maneira geral, é
concebida pelos gestores a noção da motivação com a produtividade em ambas as empresas;
porém, em relação ao uso das teorias, não se vê uma aplicação direta, mas sim sobre
apêndices ou recortes específicos, ou seja, não se denota uma preocupação essencial com o
tema, e pouco se busca executá-lo se fugir muito do preceito salarial, principalmente pela
inviabilidade de tais procedimentos em decorrência das estruturas organizacionais específicas,
no entanto foi possível elucidar os diversos pontos descritivos das interações dos colaboradores
com a organização e a visão dos gestores sobre o aspecto motivacional em setores diversos,
tais como a queixa salarial, funções e reconhecimento.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

PEREIRA, M.C.(AUTOR PRINCIPAL); TOSELLI, G.(CO-AUTOR); MARTINS, R.S.(CO-
AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) Os bancos digitais são instituições inovadoras
no mercado financeiro, é uma plataforma digital focada na isenção de tarifas em conta corrente,
cartão de crédito sem anuidade, investimento, conta com mais agilidade na prestação dos
serviços, facilidade na abertura de contas e aplicativo funcional que atenda todas as
necessidades do cliente. No entanto, por serem totalmente digitais, dispensam espaço físico. O
objetivo deste presente trabalho é expor as vantagens e desvantagens que esses bancos
digitais proporcionam, compará-los com bancos físicos, mostrar o perfil dos usuários dessa
plataforma e como está sendo a aceitação dentro de algumas faixas etárias, quais as possíveis
dificuldades que possam ser enfrentadas por parte do cliente, além de apresentar algumas
opções inovadoras de investimentos e rendimentos. A pesquisa foi feita por meio de
levantamentos bibliográficos fundamentados em livros, artigos científicos e sites de busca sobre
bancos digitais e investimentos. Os dados mostraram que os bancos digitais analisados se
sobressaem em relação aos bancos físicos, principalmente em relação às tarifas, que são mais
vantajosas em comparação aos outros. Entretanto, apenas uma parcela da população tem total
conhecimento e sente confiança em utilizá-lo, ou seja, ainda existe a resistência de ser cliente
de um banco totalmente digital. Além disso, também pode-se analisar o quanto a área de
investimento cresceu e possibilita uma infinidade de formas de investir independente da quantia
que cada pessoa possa disponibilizar, com uma consultoria ainda existem mais chances de
sucesso na hora do retorno, mas para quem prefere aplicações em poupança, os bancos
digitais assim como os físicos também oferecem opções para aplicar o dinheiro com um
rendimento ainda maior. Dessa forma, conclui-se que de fato os bancos digitais formam uma
nova geração e tendem a cada vez mais serem inovadores, práticos e vantajosos, ainda que
apenas uma parte da população tenha conhecimento, acredita-se que em breve essa outra
parcela populacional sentirá confiança em utilizar as novas plataformas e investirá cada vez
mais. Palavras-chave: Bancos Digitais. Investimentos. Aplicações. Tarifas. Inovação.
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O envelhecimento é algo a ser vivido por todos os seres humanos, é um processo fisiológico
que traz consequências e alterações no nosso organismo causando assim, perdas funcionais.
Para tanto, o mais importante é que se envelheça com saúde, para assim ser possível viver
esse estágio da vida de forma mais agradável e satisfatório. A qualidade de vida nessa fase é
de suma importância, já que quando não estimulamos o controle motor e cognitivo, ele tende a
perder as capacidades a eles atribuídos durante toda a vida. Nesse ponto, a atividade física tem
sido uma ferramenta importante e fundamental para gerar bons resultados. As aulas de
alongamento, por sua vez, é uma modalidade que vem sendo aderida pela população idosa,
por ser uma atividade física sem impacto e pelas proporções de benefícios que ela pode gerar.
Ela é praticamente um elo entre o sedentarismo e a motivação de se manter em movimento,
gerando uma manutenção na vida desse indivíduo que passa a ser perceptível na
independência que ele conquista no seu cotidiano. O objetivo desse trabalho é relacionar a
pratica do alongamento e os benefícios que gera nesses indivíduos. Foi feito uma pesquisa
bibliográfica para revisão de literatura e uma pesquisa de campo, que foi realizada através de
um questionário contendo apenas 10 perguntas fechadas e de fácil entendimento. Eles foram
entregues no Centro de Referência do Idoso, na cidade de São Carlos antes do horário de aula
de alongamento, o qual tivemos 56 participantes entre homens e mulheres e todos eram
praticantes dessa modalidade nesse mesmo instituto há pelo menos um ano. Dentre os
participantes, a maioria eram mulheres, a faixa etária de maior porcentagem ficou entre as
idades 70 e 75 anos. A maioria sente muita dor devido à idade, sendo que as que mais
obtiveram relevância foram as dores nos ombros, braços e nas pernas, possivelmente causado
devido a insistência em ter sua independência no dia dia. Dentre eles, 98,2% afirmam que o
alongamento tem melhorado esse desconforto e que o convívio com novas pessoas que ali
conheceu motivou a se manter ativo, aspectos esses muito importante para a vida do idoso que
passa muito tempo sozinho, e que por vezes a aula funciona até mesmo como uma terapia.
Nesse programa de atividade voltado para os idosos, 76,8% dos participantes relataram que
conseguiram com o passar dos anos de prática dessa modalidade, adquirir sua independência,
sentindo-se assim, uma pessoa mais ativa. Em suma, o presente estudo encontrou resultados
que nos levam a entender que a atividade física praticada na terceira idade tende a melhorar a
forma que esse indivíduo enfrenta as dificuldades da idade, e que o mais importante para esse
grupo é saber trabalhar não apenas capacidades físicas e funcionais, mas principalmente a
parte psicossocial, já que é um dos fatores que os mantem em constante movimento,
permitindo-os, perceberem sozinhos os benefícios diversos que essa atividade pode ocasionar.
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ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O clima organizacional influência sobre a produtividade, motivação e comportamento dos
funcionários dentro de uma empresa, sendo de pequeno, médio ou grande porte. Isso interfere
no desenvolvimento de novos colaboradores e o engajamento da equipe. Gestores bons e
preparados tem equipes desenvolvidas, sendo assim aumentando a produtividade e os lucros
das empresas. Gestores ruins e despreparados tendem a ter equipes desmotivadas e com
muitos conflitos, gerando muita rotatividade de colaboradores. Neste sentido, este trabalho tem
objetivo de fazer uma revisão bibliográfica sobre o desempenho das pessoas perante o clima
organizacional, em grandes empresas. A pesquisa de clima organizacional tem uma riqueza
muito grande. Tanto para conhecimento da motivação dos colaboradores, quanto para saber o
que pode e tem que ser revisto. O maior ativo das empresas são os colaboradores, aqueles que
geram lucros e tem ideias inovadoras para o crescimento mútuo da empresa. Segundo
Chiavenato (1994), o clima organizacional é a atmosfera psicológica de cada organização. Se
existe elevada motivação no ambiente das organizações, o clima será de colaboração. Baixa
motivação irá gerar um clima de desinteresse e apatia na empresa. (CHIAVENATO 1994.) O
trabalho foi baseado numa metodologia de pesquisas exploratória para maior entendimento do
tema. Inspirado em Gil (2008) objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um
assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, você
conhecerá mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. Como qualquer
pesquisa, ela depende também de uma pesquisa bibliográfica, pois mesmo que existem poucas
referências sobre o assunto pesquisado, nenhuma pesquisa hoje começa totalmente do zero. A
revisão bibliográfica é a base que sustenta qualquer pesquisa científica. Para proporcionar o
avanço em um campo do conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por
outros pesquisadores e quais são as fronteiras do conhecimento naquela (Vianna, 2001). Desta
forma, a revisão bibliográfica é indispensável para a delimitação do problema em um projeto de
pesquisa e para obter uma ideia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre um
tema, sobre suas lacunas e sobre a contribuição da investigação para o desenvolvimento do
conhecimento (Lakatos e Marconi, 2010). O clima organizacional ‘’refere-se a uma situação
contextual, em um ponto no tempo, e está relacionado com os pensamentos, sentimentos e
comportamentos dos membros da organização. A pesquisa de clima, quando bem feita, deve
sempre estar coerente com o planejamento estratégico da organização pesquisada, propondo
sempre, em seu fechamento, um plano de ação, que traçará as principais diretrizes de ação
frente aos dados obtidos. Esse plano será, portanto, específico, uma vez que todas as variáveis
já estarão claramente definidas pelo levantamento realizado. (VIANA, 1999)
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo deste estudo é fazer uma revisão bibliográfica sobre o tema comércio internacional e
trazer maior compreensão e entendimento de seu conceito e importância, dando ênfase na
exportação, economia, produção e competição no mercado. A metodologia deste trabalho é
baseada em pesquisa bibliográfica, então se baseia nas teorias desenvolvidas pelos autores
David Ricardo e Adam Smith, pois tiveram grande marco na influência da economia, trazendo á
tona as mais marcantes e importantes teorias desse tema que são das vantagens absolutas e
das vantagens comparativas. De acordo com Ricardo (1817) duas nações podiam se beneficiar
mutuamente do comércio internacional livre, mesmo que uma nação fosse menos eficiente na
produção de todos os tipos de bens do que o seu parceiro comercial. O comércio internacional
é definido pela prestação de serviços e vendas de mercadorias por meio das fronteiras
internacionais, este vem sendo estimulado economicamente, socialmente e politicamente desde
os últimos séculos e está presente em grande parte da história da humanidade, seu aumento
pode ser relacionado com o fenômeno da globalização. Dentro desse tema foi abordada
algumas teorias como: A teoria Equivalência Ricardiana que defende a livre competição no
mercado internacional com a especialização dos países na produção de determinados bens,
também a teoria de Heckscher-Ohlin ela diz que cada nação deve especializar-se em exportar o
produto que haja em abundância em seu território, pois assim ele torna-se mais barato e
vantajoso, trazendo mais destaque para o país e enfatizando a importância da exportação. O
mercantilismo foi um conjunto de práticas e teorias econômicas que se caracterizou por uma
forte intervenção do Estado, foi desenvolvido a fim de fortalecer o poder do Estado enquanto a
burguesia acumulava suas riquezas, fazendo assim, com que o poder e a riqueza estejam
diretamente relacionados. A teoria das vantagens absolutas diz que cada país deve focar
naquilo que produz, e no baixo custo dessa produção para que depois possa efetuar a troca por
artigos que custem menos em outras nações, esse termo “vantagem absoluta” continua sendo
muito usado pelos economistas a fim de fazer uma comparação de produtividade, seja ela de
uma pessoa, de uma empresa ou de uma nação a outra. A teoria das vantagens comparativas
(ou princípio das vantagens comparativas) buscando explicar por que o comércio entre regiões,
países e pessoas pode ser tão benéfico e também as diferenças das produções e comércios
entre dois países em relação ao mesmo produto, deixando exposto que o importante não é só
custo absoluto, mas a razão da produtividade. A vantagem deste estudo foi de expandir o
conhecimento, se familiarizando mais a respeito do tema sugerido.
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Introdução: A Síndrome de alienação parental (SAP) é mais comum do que imaginamos, e esta
surge principalmente em contextos de disputa pela guarda de descendentes menores de idade,
na maior parte das vezes em sua fase infantil, onde um dos pais realiza difamações ou
omissões, com o intuito de fazer uma espécie de lavagem cerebral, sem que haja justificativa
para tal, para que o filho rejeite o outro genitor. O presente trabalho tem o intuito de demonstrar
o impacto da judicialização do viver, e até que ponto o Estado com seu poder de intervir ajuda
ou atrapalha nas situações da alienação parental. Objetivos: O objetivo da presente pesquisa é
analisar todas as possíveis formas de como a estrutura judiciária atual afeta o processo de
alienação parental. O estudo visa fazer uma análise jurídico psicológica nos casos de alienação
parental, e também entender os efeitos que tal alienação pode ocasionar nas decorrências dos
processos judiciais. Investigar e entender quais as influências que o processo judicial, em seu
atual formato, pode gerar na formação do caráter do menor. Desenvolvimento: No presente
projeto, trataremos sobre a atuação do poder judiciário diante de casos de SAP - Síndrome da
Alienação Parental e seu reflexo na educação dos filhos menores. Essa síndrome pode ter
início quando o progenitor ou a genitora passa a incutir no pensamento da criança que um ou
outro não demonstra cuidado ou não lhe dá importância, inclusive transmitindo a sensação de
abandono. Tal situação, fruto de um sentimento de vingança, faz com que o infante tenha um
apego enorme e quase exclusivo com o alienador e o leva a um devagar afastamento do
segundo genitor, transformando este em seu desafeto. As crianças e os adolescentes possuem
como direito à convivência familiar, bem como a convivência comunitária, assegurada no
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Uma das formas de proteção destes é o
atendimento do melhor interesse, respeitando-se a idade, o desenvolvimento, protegendo de
possíveis conflitos entre os genitores, facilitando e estimulando a comunicação entre ambos. A
lei n° 12.318/2010 define alienação parental nos seguintes termos: "Considera-se ato de
alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou
adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este", sendo verificada a
ocorrência deste fenômeno através de procedimento judicial, com tramitação preferencial.
Cumpre ressaltar que a identificação de SAP não é tarefa simples, e conta com a participação
de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e demais profissionais especializados no
assunto. Neste contexto, o papel do advogado deve ser primeiro mediador da situação familiar.
Este tem o dever de analisar a situação apresentada e ponderar a necessidade de intervenção
judicial, sempre pensando na integridade psicológica do menor. Conclusão: Diante desta
movimentação intensa do Estado, fica evidente a importância do tema e a necessidade de
atuação conjunta de todos estes profissionais e da sociedade em geral a fim de garantir às
crianças e adolescentes um ambiente de convivência familiar saudável. Daí a importância de se
analisar como tal norma vem sendo aplicada na prática.
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O presente trabalho tem como objetivo trabalhar a coordenação motora fina e o
desenvolvimento do movimento de pinçar das crianças de dois anos de idades, proporcionando
atividades diferentes do cotidiano dessas crianças e também ensinando- as de uma forma mais
lúdica possível para que o desenvolvimento da aprendizagem das crianças fosse alcançado. A
pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos, fundamentados em livros, artigos
científicos e sites de pesquisa sobre ludicidade e coordenação motora fina, tendo como
principal filósofo estudado para a realização deste trabalho Jean Piaget (1978), pois em sua
teoria ele destaca os quatros estágios que todas as crianças devem passar. O trabalho também
apresenta uma breve explicação de como foi difícil a implantação da matéria de artes no
cotidiano dos alunos brasileiros, sendo que a matéria de artes é uma das principais matéria na
qual pode ser trabalhada a coordenação motora fina e também a coordenação motora grossa
das crianças. Este artigo teve como objetivo proporcionar atividades diferentes do cotidiano da
criança ensinando-a de forma lúdica e assim conseguir assimilar e aprender as cores primárias
de forma diferente sendo de uma forma mais lúdica. Para tal, a pesquisa foi fundamentada em
estudos e experiências de alguns estudiosos para confecção e realização da atividade realizada
com quatro crianças de dois anos que apresentavam dificuldades de coordenação fina, ao
usarem pregadores. Com auxílio das pesquisadoras, ao final dessa atividade foi possível notar
que as crianças apresentaram um desempenho melhor de pinçar os pregadores conforme foi
proposto na atividade. O resultado foi atingido como se esperava inicialmente, pois todas as
crianças conseguiram realizar a atividade proposta. Mediante às observações e intervenções da
coordenação motora realizada foi possível concluir que as dificuldades de coordenação motora
fina podem ser sanadas com a ajuda do lúdico, através de jogos e brincadeiras que trabalhem
de forma dinâmica. Palavras-chave: Coordenação Motora Fina. Ludicidade. Brincar e Arte.
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O objetivo do presente trabalho é mostrar o impacto que as criptomoedas terão na futura
economia mundial, e dar ênfase ao Bitcoin que vem sendo a principal criptomoedas utilizada
em vários mercados ao redor do mundo. Falar sobre compra e venda, formas de investimentos
e novas leis que virão a ser aplicadas em relação a quem possui Bitcoin ou quaisquer outras
criptomoedas no Brasil, carteira digital, o que é criptografia e segurança no formado de
Criptografia e sites para ter um investimento seguro na área digital. Para atingir o objetivo deste
trabalho, será usada pesquisas feita por meio de levantamento bibliográficos fundamentados
em livros, artigos científicos e sites de pesquisas sobre o tema “Criptomoedas, o impacto do
Bitcoin”. Como resultado, o trabalho trará informações para futuros investimentos, fazendo com
que o leitor entenda o que é criptomoedas, também sobre a melhor hora para se aplicar
reservas de economias na aquisição de Bitcoin, e como pode trazer um gigantesco rendimento
com grande segurança através assinatura criptográfica é um mecanismo matemático que
permite que alguém prove ser o proprietário, ou até mesmo com riscos e Mineração Bitcoin que
é o processo de utilização de computadores para realizar cálculos matemáticos para confirmar
as transações da rede Bitcoin e aumentar a segurança. Pode-se concluir que este trabalho será
de certa forma um manual a quem quer fazer algum investimento na área digital, informando de
uma forma resumida tudo o que alguém precisará saber para conseguir entender o que está
fazendo com Criptomoedas, como manipular a mesma do melhor jeito possível. Por ser algo
ainda novo, há muitas dúvidas e uma certa insegurança, principalmente na área legal, e como
irá afetar na declaração de Imposto de Renda, e a que sites confiar para realizar suas ações, e
negociações. Mineração, sobre o mercado especializado e sobre a competição em que os
beneficiários são comtemplados a partir no número de cálculos que precessão. Ou seja, é uma
maneira difícil de ganhar dinheiro, porém a economia mundial está se adequando a esses
grandes impactos de mudança. Palavras-chave: Criptomoedas. Bitcoin. Carteira Digital.
Criptografia.
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A pesquisa descreve as decisões referentes ao mix de marketing aplicadas em uma ótica
tradicional de São Carlos. O Marketing está por toda parte formal ou informalmente, pessoas e
organizações envolvem-se em um grande número de atividades que poderiam ser chamadas
de marketing (KOTLER e KELLER, 2006, p. 2). Marketing significa administrar mercados para
produzir relacionamentos lucrativos com o cliente. Apesar de normalmente pensarmos que o
marketing é realizado apenas pelos vendedores, os compradores também podem exercer
atividades de marketing. Os consumidores fazem marketing quando procuram por bens de que
necessitam a preços que podem pagar (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 6). Para Armstrong
e Kotler (2007, p.3) os dois principais objetivos do marketing são: atrair novos clientes,
prometendo-lhes valor superior, e manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes
satisfação. O mix de marketing é a fusão singular de estratégias de produto/serviço,
apreçamento, promoção, ofertas e distribuição formuladas para atender às necessidades de um
grupo específico de consumidores. (MCDANIEL e GATES, 2003, p.7); enquanto a pesquisa de
marketing é o principal meio para se compreender o ambiente (MCDANIEL e GATES, 2003,
p.8. Um programa de marketing eficaz combina todos os elementos de mix de marketing em um
programa integrado desenvolvido para alcançar os objetivos de marketing da empresa por meio
da entrega de valor aos consumidores (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p. 43). A pesquisa é
caracterizada como estudo qualitativo e tem como instrumento de coleta de dados um roteiro de
entrevista com o proprietário da ótica. Na entrevista pode-se notar um vasto conhecimento do
proprietário em relação ao negócio como na questão da missão, visão e valores. Observa-se
que o proprietário escolhe produtos de primeira linha de acordo com a demanda; o preço é
estipulado de acordo com os fabricantes e de acordo com o mark-up do ramo; a localização das
lojas é o centro da cidade, local de grande movimento e visibilidade (são dois pontos de vendas
na rua principal do comércios da cidade); e a principal forma de propaganda da loja é o boca-a-
boca. O proprietário ressaltou a importância do atendimento ao cliente: os funcionários são
treinados para atender as necessidades dos clientes e solucionar os problemas. Conclui-se que
o proprietário não tinha conhecimento do teórico sobre o tema, mas utilizou do “feeling” e da
experiência para tomar as decisões referente aos produtos, preço, praça e promoção.

CIÊNCIAS HUMANAS 262





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

DESIGUALDADE ÉTNICO-RACIAL: A
IMPORTÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE NEGRA

ALVES, G.A (AUTOR PRINCIPAL); VIEIRA, L.C (CO-AUTOR);
SAMPAIO, L.F (CO-AUTOR); RAMOS, V.S. (CO-AUTOR); SILVA,

D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho tem como objetivo analisar a falta de representatividade negra infantil, e
como isso afeta o cotidiano e autoaceitação das crianças afrodescendentes no âmbito escolar,
da mesma forma que o entendimento do seu valor dentro da sociedade. A problematização
dessa temática é de extrema importância, pois contribui para a representação da figura do
negro no início da construção de sua identidade, subjetividade, de sua autoestima, de sua
formação crítica e reflexiva acerca da temática étnico-racial, já que o contexto familiar e social
da criança em foco, muitas vezes, não dão conta de permitir a ela o contato com recursos que
valorizem sua autoimagem. Quando uma criança conhece suas raízes e valores
afrodescendentes, ela entende quem ela é, e quem pode se tornar através dos estudos sempre
compreendendo que cada pessoa tem seu valor, seu espaço, e mais importante suas escolhas.
A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos, fundamentados em livros, artigos
científicos e sites de pesquisa sobre a formação da identidade da criança negra construída no
processo das interações sociais. Este trabalho apresenta as práticas pedagógicas realizadas
usando a caixa de lápis da Faber Castell Caras & Cores; e a caixa de giz de cera PintKor, para
mostrar às crianças que a sua cor de pele pode ser encontrada nos lápis de cor ou giz de cera,
ou seja, trabalhar a valorização do protagonismo negro. A caixa de lápis comum não será
descartada, mas identificamos com as crianças a diferença de cada uma e como isso pode
prejudicar a saúde mental e psicológica dos indivíduos na integração deles na sociedade se
enxergando como seres humanos que também tem seu valor. Ao pintar um desenho que tenha
pessoas, logo pegávamos a cor “rosinha” de lápis que não se encaixa na cor de ninguém e
pintávamos o desenho. Nessa perspectiva, as práticas pedagógicas descritas nesse trabalho
terão como finalidade a inclusão das reais cores das pessoas, e como a representatividade
auxilia na autoimagem e conhecimento de sua própria história, como também a valorização das
Culturas Africanas e Afrobrasileiras, a fim de possibilitar às crianças a vivência de suas próprias
histórias. Conclui-se que são de suma importância o ensinamento da empatia e respeito ao
próximo através de livros, brinquedos e até filmes, bem como a inclusão de materiais
pedagógicos que auxiliem o docente nessa missão de empoderamento negro, que, respeite a
diversidade cultural. Palavras-chave: Desigualdade Étnico-racial. Representatividade Negra.
Identidade.
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DIRETRIZES DO E-SOCIAL BONELLI, M.A. (AUTOR PRINCIPAL); GUTIERREZ, J.M.C. (CO-
AUTOR); FERREIRA, I.C. (CO-AUTOR); GONÇALVES, G.S. (CO-AUTOR); PÁSSARO, R.A.
(CO-AUTOR); GIMENES, A.C. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) Com o
advento do e-Social, um sistema que tem como objetivo unificar e simplificar a coleta de
informações previdenciárias, trabalhistas e tributárias e combater a sonegação, substituindo no
total quinze sistemas – instituído pelo Governo Federal. Todas as empresas precisarão se
adequar e utilizar esse novo método de envio de documentações digitalizadas, pois são
obrigadas a utilizá-lo. Tendo em vista esse cenário de mudanças do e-Social, o objetivo do
trabalho é obter informações e divulgá-las para que interessados no assunto compreendam e
se atentem as obrigações e prazos, os quais devem ser respeitados. Tendo em mente que o e-
Social é um sistema que está em constante desenvolvimento, as mudanças e a substituição de
um para dois sistemas estão programadas para entrar em vigor em janeiro de 2020. Tais
mudanças têm em vista, principalmente, a desburocratização, redução substancial nas
informações prestadas pelos empregadores e eliminação de pontos de complexidades,
encontradas e relatadas pelos próprios usuários durante o seu uso, para facilitar a
integralização da informação, ao mesmo tempo em que deixam o ambiente cada vez mais
moderno e simples. Serão abordadas também as diferenças e melhorias que ocorreram tanto
para o MEI (Microempreendedor Individual), microempresa, empresa de pequeno porte e para o
empregador doméstico. Mesmo com essa alteração no sistema, o investimento feito pelas
empresas e profissionais (aquisição de sistemas, treinamento, capacitação, entre outros.) será
respeitado. A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos fundamentados em
livros, artigos científicos e sites de pesquisa sobre as diretrizes do e-Social. É necessário que
os dados sejam enviados de forma correta no Ambiente Nacional Virtual para que autuações
sejam evitadas. As empresas precisam se atentar aos prazos aos quais forem estabelecidos
para que não sejam multadas e atuem de maneira regular e íntegra. Portanto, conclui-se que os
resultados obtidos serão a disponibilidade de conteúdo para divulgação do novo e-Social, o
quão é imprescindível o acompanhamento de todas as novidades para que benefícios possam
surgir e sejam desenvolvidas correções de irregularidades de acordo com o que é proposto,
garantindo um sistema de qualidade e confiança, tanto para empregador/empregado/governo.
Palavras-chave: Implantação. Benefícios. Adequações. Mudanças do e-Social.
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EFEITOS DO USO DE UMA BENGALA NA MOBILIDADE FUNCIONAL DE UM PACIENTE
PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO: ESTUDO DE CASO TATIANE AP. LODI DE
ABREU¹ KELLY REGINA SERAFIM² Introdução: O Acidente vascular encefálico (AVE) é
definido como uma síndrome clínica decorrente de uma diminuição do suprimento sanguíneo
para estruturas encefálicas. Após a ocorrência do AVE, observa-se alterações sensório-motoras
que causam limitações da marcha e restrições na participação social. Objetivo: Avaliar os
efeitos do uso de um dispositivo auxiliar da marcha na mobilidade e independência funcional de
um paciente pós-AVE através de um estudo de caso. Metodologia: O estudo foi realizado com
uma paciente de 62 anos com diagnóstico clínico de AVE isquêmico, e quadro clínico
caracterizado por presença de hemiplegia à direita, inclinação do tronco para o lado
hemiparético, marcha com hiperextensão de joelho e pé equino em inversão. A paciente foi
avaliada pré-intervenção e após 3 meses, por meio da Ficha de Avaliação Fisioterapêutica,
teste cronometrado de levantar e ir da sigla em inglês Time up and go test (TUG) e escala de
medida de independência funcional (MIF). As sessões de fisioterapia foram realizadas duas
vezes por semana com duração de 60 minutos. A intervenção fisioterapêutica incluiu sessões
de exercícios de mobilização do tornozelo direito e descarga de peso; exercícios de sentar e
levantar associados com o tapete sensorial, 3 séries com 10 repetições; exercícios de ponte
unilateral e bilateral, 2 séries com 10 repetições; exercícios para aumentar a mobilidade do
tronco utilizando argolas e bolas; exercício para ultrapassar obstáculos e treino de marcha com
uso de uma bengala e no circuito funcional. Resultados: Na avaliação inicial, a paciente não
utilizava a bengala por insegurança e deambulava apenas com o auxílio de terceiros, após três
meses de intervenção a paciente conseguiu deambular com o uso do dispositivo auxiliar com
segurança total. Os resultados mostram uma diminuição do tempo no TUG pós- intervenção de
2:22 minutos com ajuda de terceiros e 4:00 minutos sem o uso da bengala para 1:32 minutos
com o uso do dispositivo, indicando um aumento da velocidade da marcha e da mobilidade
funcional. Com relação a capacidade funcional houve um aumento no escore da MIF de 1 ponto
no domínio mobilidade e de 3 pontos no locomoção após a intervenção, sugerindo um aumento
da capacidade funcional. Conclusão: A utilização de uma bengala aumenta a velocidade da
marcha e a mobilidade de um paciente pós-AVE, levando a uma maior independência funcional.
Palavras-chaves: acidente vascular encefálico, dispositivo auxiliar da marcha, mobilidade
funcional.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM
PEDAGOGIA ELEMENTOS NATURAIS COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO NO
PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM DE ARTES NA INFÂNCIA LARIANE
JENIFFER ALVES- VICTÓRIA RODRIGUES MURTA Orientação: Profa. Dra. Elisabete Gabriela
Castellano O presente trabalho tem caráter teórico, fundamenta-se em pesquisas bibliográficas
acerca de reflexões a respeito dos elementos naturais como instrumento pedagógico no
processo de ensino-aprendizagem de artes para a educação infantil. Justifica-se científica e
socialmente por tratar de temática que envolvem o desenvolvimento da criança e
procedimentos metodológicos no processo do ensino e da aprendizagem na Educação Infantil,
utilizando como recurso pedagógico os elementos da natureza. Objetiva-se primordialmente
apresentar os elementos naturais como instrumento pedagógico no processo de ensino-
aprendizagem de artes na infância. A pesquisa é uma revisão bibliográfica sistemática, os
procedimentos metodológicos utilizados foram levantamentos de livros, consultas artigos
científicos junto às revistas científicas disponibilizadas no meio eletrônico no banco de dados da
plataforma SciElo, documentos e legislações do Governo Federal, matéria disponibilizada em
anais de Seminário Internacional. Além disso, para atender às normas da ABNT foram feitas
consultas a livro de metodologia científica e às normas de referências bibliográficas atualizadas
da ABNT. O desenvolvimento do presente estudo estabeleceu a ênfase dos elementos naturais
atrelado à arte na Educação Infantil como um instrumento atuante no ensino-aprendizagem,
enfatizando o contato da criança a natureza em seu processo de desenvolvimento, apontando
os benefícios deste momento de exploração como um recurso pedagógico. O educador sendo
um mediador pode usufruir destes recursos naturais como um aliado ao processo de
desenvolvimento, tais como o desenvolvimento psíquico, social, cognitivo, afetivo, motor, o
imaginário, criatividade entre outros. Na maior parte do tempo a criança tem o contato direto
com ambientes urbanizados, ou seja, podendo desenvolver um transtorno de déficit de
natureza, o meio educacional sendo um acesso facilitador deste contato com os meios naturais,
provoca ações que estimulam a investigação da criança ao meio natural, aderindo impactos
positivos no desenvolvimento integral da criança. Segundo pesquisas levantadas neste artigo
alguns teóricos apontam a importância da natureza no processo de desenvolvimento da
infância, no qual ela age de maneira positiva nos aspectos intelectual, emocional, social,
espiritual e físico. O contato da criança com a natureza possibilita expandir seus horizontes,
além de ser um meio no qual poderá estar mais livre e conectada com sua essência, ampliando
também suas vivências e experiências com o mundo que a cerca. Trabalhando sua imaginação,
o lúdico, fatores dos quais são essências para seu desenvolvimento, onde um simples galho
vira uma espada, uma folha vira um barquinho, assim cria-se uma possibilidade mais ativa de
brincadeiras. Aplicando uma metodologia onde as crianças tenham conexão com a natureza
dentro do espaço escolar, tem-se uma imensa diversidade de ferramentas que possibilita para
as crianças da primeira infância novas experiências e um caminho mais prazeroso ao aprender
e conhecer.
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Introdução: O encarceramento em massa surgiu como um método sancionatório utilizado de
maneira mais ampla no período de início da Idade Moderna, com a formação das Nações que
existem até hoje e das Monarquias, as quais precisavam organizar os novos Estados e impor
sua legitimidade perante o mundo que estava em grande transformação. Entretanto, o modo
como conhecemos atualmente essa medida punitiva despontou como um projeto liberal, o qual
se espalhou por todo o ocidente, para o controle de criminalidade e para a penalidade das
pessoas que desviaram sua conduta dentro da sociedade.Diante do exposto, apresenta-se uma
hipótese para um breve estudo do tema sobre a desordem social provocada pelo
encarceramento em massa e as consequências sócio-psicológicas dele provindas. Objetivos: O
objetivo dessa breve pesquisa é expor dentro de seus respectivos contextos os problemas
decorrentes do encarceramento em massa, tanto numa ideia social, com respaldo de questões
suscitadas pela Ciência da Sociologia, como também, por questões psicológicas. Metodologia:
Trata-se primordialmente de um método hipotético-dedutivo com articulação num estudo
descritivo. Foram feitas pesquisas bibliográficas e de dados jurídicos. Desenvolvimento: Desde
a Constituição de 1988, por ter trazido inúmeros princípios sociais, voltados para a dignidade,
sendo, até mesmo, denominada “Constituição cidadã”, tem-se falado no Brasil em um momento
político e social mais voltado ao humano. No entanto, no país a política de encarceramento em
massa tem contrariado essa ideia e não tinge sua finalidade de reeducação e reinserção do
indivíduo em sociedade. A penalização liberal procura reprimir com severidade as desordens
sociais, mas sem se preocupar com a base do problema, cria-se uma espécie de segregação
social. Conclusão:As causas desse problema advém desde a base da formação da
contemporânea sociedade brasileira, com o desenvolvimento de forma irresponsável do
sistema político e de produção e com a negligência do Estado em relação a direitos sociais.
Nesse ínterim, vê-se que há uma degradação do ser em meio a esse método de penalização
liberal do encarceramento em massa, posto que nas condições sub humanas denotadas em
inúmeros presídios brasileiros, existem problemas quanto a separação dos presos em relação a
seus crimes, o que gera um falhas na reeducação dos indivíduos, assim como, há crimes pelos
quais em uma avaliação no caso concreto é possível pensar-se em outras solvências.
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Neste trabalho pretende-se analisar a influência dos gestores nas organizações do terceiro
setor, que é formado por organizações e instituições particulares, sem o objetivo de fins
lucrativos. A finalidade é promulgar benefícios em determinados segmentos da sociedade e
utilizam seus lucros para projetos e manutenções da própria instituição. Tem como questão de
pesquisa saber qual a influência dos diferentes tipos estilos de liderança de um gestor sobre
seus subordinados para a organização. Com a intenção de aprofundar os conhecimentos nesta
pesquisa, realizou-se uma revisão na literatura com base nas ideias dos autores: Chiavenato
(2004), que defende que o líder é um condutor que possui uma visão ampla da organização,
centrada no homem e seu ambiente de trabalho; já Drucker (1996) ressalta que o princípio de
liderança se entende além do próprio cargo e do reconhecimento monetário; para Maximiniano
(2007), liderança é um processo que pode conduzir as ações das pessoas e também influenciar
no comportamento e na mentalidade dos indivíduos; Chiavenato e Maximiniano (2006)
apresentam a liderança classificada em três estilos, sendo eles autocrático, democrático e
liberal. Neste trabalho há a definição detalhada do que é liderança e a descrição dos tipos
existentes, além dos serviços fornecidos pelas organizações de terceiro setor, tendo como
objetivo geral investigar e identificar qual o estilo de liderança considerado ideal para o bom
funcionamento das instituições. Os objetivos específicos dessa monografia são avaliar a
percepção dos funcionários quanto a este estilo de liderança; indicar as vantagens e
desvantagens sobre o estilo do gestor percebido de forma subjetiva por seus funcionários;
indicar novas formas de ações para compromete-los. A relevância do tema exalta o impacto e a
importância das organizações do terceiro setor para a sociedade, pois contribuem com ações
para comunidades menos favorecidas. Desta maneira, é possível concluir que o
comportamento dos gestores influencia no desenvolvimento do êxito organizacional e é de
extrema importância que o líder saiba diferenciar cada tipo de liderança para que, então, saiba
definir qual se encaixa melhor no perfil daquela corporação.
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um dos mais conhecidos entre os transtornos
invasivos do desenvolvimento, caracterizado pelo início precoce de atrasos e desvios no
desenvolvimento das habilidades, evidenciando-se as habilidades sociais. A descrição desse
transtorno ocorreu pela primeira vez por Leo Kanner (1943), chegando-se à denominação de
distúrbios autísticos do contato afetivo, inicialmente. Kanner foi um psiquiatra infantil que
observou 11 casos clínicos de crianças que apresentavam características semelhantes. A
presença de uma criança autista gera uma alteração nas relações entre os membros de uma
família, uma vez que os sintomas do espectro geram elevados níveis de estresse nos
cuidadores.O estresse pode ser definido como um conjunto de reações cognitivas e fisiológicas
apresentadas pelo organismo ao deparar-se com uma situação em que o indivíduo interpreta
como potencialmente ameaçadora. A pesquisa tem como objetivo identificar estratégias para
lidar com o estresse utilizadas por cuidadores de crianças com autismo. A amostra contará com
25 participantes, de ambos os gêneros, que serão selecionados através de amostragem por
conveniência e por Bola de Neve. Para tanto, será feita uma análise qualitativa com enfoque
nos cuidadores diretos (parentes de 1º grau) de crianças diagnosticadas com autismo. Para a
coleta de dados será feita uma entrevista por meio de um questionário semiestruturado, ou
seja, com questões abertas e fechadas.O critério para inclusão na amostra será: indivíduos com
18 anos ou mais, que tenham parentes de primeiro grau que sejam crianças diagnosticadas
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo que serão considerados como crianças os
indivíduos com até 10 anos completos. Para análise de dados, será utilizada a Análise de
Conteúdo elaborada por Bardin. Busca-se com esta pesquisa obter contribuições que
aumentem o conhecimento sobre a temática, assim como possibilitar um olhar diferenciado
para a relação entre o cuidar e o estresse.
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O Brasil é o oitavo país que mais tem suicídios ao ano e o quarto da América Latina em
aumento dos casos, só entre os jovens houve um aumento de 30% no número de suicídios nos
últimos 25 anos. A presença da Ideação Suicida representa um elevado risco de uma futura
tentativa de suicídio e, por isso, faz-se necessário, não só detecção precoce desses
pensamentos, mas também um maior entendimento sobre os fatores de risco e proteção
correlacionados à ela. A intensidade das ideações suicidas, suas durações, a profundidade, o
contexto em que surgem e a impossibilidade de desligar-se deles são fatores cruciais que
possibilitam a distinção de um sujeito saudável de um que se encontra à margem de uma crise
suicida. Com base nessas premissas, a pesquisa tem por objetivo identificar a existência de
ideação suicida em estudantes de universitários, e quais fatores de risco e proteção são
correlacionados à esta ideação. Trata-se de uma pesquisa quantitativa realizada com alunos de
instituições públicas e/ou particulares; matriculados regularmente em cursos presenciais,
Semipresenciais, de Ensino à Distância (EAD) e/ou Pós Graduação; de qualquer gênero; com
idade igual ou maior à 18 anos; não foram aceitos participantes que já concluíram a graduação,
Para a coleta de dados o instrumento utilizado foi o Questionário Sociodemográfico para
Investigação de Ideação Suicida desenvolvido por de Luca (2019), baseado na Escala de
Ideação Suicida de Beck (2011), no Inventário de Depressão de Beck (2011) e na pesquisa
bibliográfica realizada. Os dados foram coletados por meio do Google Forms que foi escolhido
pela possibilidade de sigilo de informação, capacidade de alcance de pessoas e a qualquer
distância, em um curto espaço de tempo. Os dados foram coletados entre 05 e 14/10/2019;
participaram 110 pessoas e foram válidas 102 participações de 10 estados (SP, SC, RS, RJ,
PE, PR, PB, MG, MS e AL) e 15 cidades diferentes; com faixa etária entre 18 e 55 anos. Após a
coleta dos dados, as informações foram compiladas e analisadas e organizadas identificando
dados como: ideação suicida, ideação suicida nos últimos 30 dias, fatores de risco apontados
pelos indivíduos com ideação suicida, fatores de proteção apontados pelos indivíduos que
disseram não nunca ter tido ideação suicida. Como resultado da pesquisa 39,22% dos 102
participante já pensaram em cometer suicídio, mas não pensam mais e 25,49 ainda pensam em
cometer suicídio, ou seja, apenas 35,29% dos participantes nunca pensaram em cometer
suicídio enquanto 64,71% dos participantes tem ou tiveram ideação suicida. Dos 64,71% que
tem ou tiveram ideação suicida: 50% pensaram em cometer suicídio nos últimos 30 dias;
15,15% já concretizaram uma única tentativa de suicídio e 6,06% concretizaram mais de uma
tentativa. Os principais fatores de risco citados pelos participantes que tem ou tiveram ideação
suicida foram: sentimentos depressivos (90,91%), medo/incerteza do futuro (69,7%);
infelicidade (60,61%) e solidão (54,55%). Os principais fatores de proteção apontados pelos
participantes que nunca tiveram ideação suicida foram: espiritualidade/religiosidade (66,67%);
boa relação familiar (58,33%); sentimento de felicidade (50%) e bom relacionamento com
amigos e grupos (47,22%). Pode-se analisar a alta prevalência de ideação suicida na amostra,
bem como que os fatores de proteção e de risco por eles citados coincidem com os
encontrados na literatura da área.
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FERRAMENTAS DA GESTÃO JAPONESA: um estudo em uma empresa de proteção de
crédito O Sistema Toyota de Produção, que também é conhecido como Sistema Enxuto, surgiu
no Japão após a Segunda Guerra Mundial. A organização ao render-se ao Sistema Enxuto,
deixa muitas vezes de utilizar a capacidade máxima de sua planta e começa a produzir em
concordância com a demanda do mercado. O objetivo do trabalho é descrever as contribuições
das ferramentas da Administração Japonesa em uma empresa de proteção de crédito. As
ferramentas trazem benefícios, tais como: redução de prazos, redução de planilhas e e-mails,
eliminação de gargalos, just-in-time, diminuição do esforço operacional, além de redução de
custos e trabalhar em melhoria contínua. O Sistema Toyota foi criado por membros da família
Toyota, e foi baseado nas técnicas de Henry Ford e Frederick Taylor. Segundo Maximiano
(2005), os dois principais aspectos do sistema são: eliminação de desperdícios e fabricação
com qualidade, teve como alicerce os métodos jus in time, kanban e kaizen. De acordo com
Martins e Laugeni (1998) o conceito de Jus in Time se expandiu, e hoje é mais uma filosofia
gerencial, que procura não apenas eliminar os desperdícios, mas também colocar o
componente certo, no lugar e na hora certa. Conforme Correa e Correa (2005), a palavra
Kaizen significa melhoramento contínuo e continuado, envolvendo todos na organização, de
gestores e trabalhadores de linha e frente. Implementa melhoramentos de forma contínua em
aspectos como: processos, fluxos de trabalho, arranjo físico, método e divisão de trabalho,
equipamentos e instalações, entre outros. Já para Martins e Laugeni (1998), o Kanban é o
método de autorização de produção e movimentação do material no sistema JIT. Kanban
significa um marcador (cartão, sinal, placa ou outro dispositivo), usado para controlar a ordem
dos trabalhos em um processo sequencial. A pesquisa de campo é de natureza qualitativa. A
coleta de dados é realizada em setembro de 2019 e o instrumento de coleta de dados é um
roteiro de entrevista com a coordenadora da área de Relacionamento e Pagamento de
Cartórios e um questionário com perguntas fechadas para 14 analistas da área e análise
documental. A área entrevistada tem dificuldades em se comunicar com outras áreas, cumprir
prazos, além de ter muito desperdícios de papel, pois o volume de impressões é alto. A ideia de
incluir a ferramenta Kanban foi justamente fazer com que as três áreas: Captação Cartorária,
Pagamento de Cartórios e Relacionamento com Cartórios enxerguem de forma mais clara as
atividades demandadas por elas, e após a finalização de uma área, a próxima segue com a
tratativa, até a finalização da atividade. Antes da implementação do Kaizen os documentos
eram impressos e digitalizados. Depois da implementação do Kaizen os documentos são salvos
em diretórios no próprio computador, sem a necessidade de impressão. As contribuições na
implantação do sistema japonês foram: eliminação de desperdícios de papel e organização dos
documentos. As desvantagens na implementação foram o tempo gasto para atualizar o Kanban
diariamente e a falta de colaboração de todos os envolvidos. Conclui-se que a aplicação das
ferramentas japonesas apresentou pontos frágeis: depende da cooperação e da competência
irrestrita das pessoas, que é a base da cultura japonesa, e é um sistema praticamente sem
folgas. Neste caso são necessárias qualificação, treinamento e reciclagens constantes.
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SILVA, B.N. (CO-AUTOR); DALTRI, C.O. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) A
contabilidade, tanto a pública quanto a empresarial, tem por objetivo a prestação de
informações fidedignas a respeito das entidades, isto é, trazer método de cálculo e técnicas de
escrituração da movimentação financeira de uma empresa de administração, seja ela pública
ou privada, além de que toda a responsabilidade em relação a prevenção e detecção de
fraudes e erros se deve a entidade administrativa de uma empresa utilizando-se da
implementação, manutenção e otimização de sistemas adequados a controladoria interna.
Porém, com o aumento de notícias de fraudes geram-se incertezas em relação ás informações
prestadas pela contabilidade, e por se tratar de um assunto da atualidade é possível observar o
emprego imperfeito do termo, que comumente se confunde no cotidiano popular com a palavra
erro.O objetivo deste trabalho é elucidar a diferença entre fraudes podem trazer para as
pesadas consequências que fraudes podem trazer para as entidades como também apresentar
algumas das soluções melhores avaliadas para combater tais fraudes, que são controlar
sistemas de folha de pagamento, de contas a pagar e contas a receber; verificar se a
contabilidade está correta ou se as operações estão sendo registradas; auditorias externas e
internas que trabalhem de forma integrada. A pesquisa foi realizada com base em
levantamentos bibliográficos fundamentados em livros, artigos científicos e sites de pesquisa
tendo como resultado uma clara distinção entre o que é erro e fraudes além de apresentar
ações efetivas já utilizadas, atualmente, para combatê-los. Contudo, os resultados observados
através do levantamento bibliográfico foram satisfatórios, uma vez que é possível atingir com
clareza os objetivos propostos anteriormente de demostrar as consequências das fraudes e
elucidar métodos para o seu combate, além de apresentar a distinção entre fraude contábil e
erro contábil. Palavras-chave: Contabilidade.Fraude Contábil.Erro Contábil.Auditoria.
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Esse trabalho tem como objetivo, mostrar as vantagens que o Guia PMBOK pode oferecer
quando implantado pelas empresas. O guia Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
é um manual elaborado pela instituição Project Management Institute (PMI) e muito utilizado na
área de gestão de projetos (DINSMORE, 2009). Segundo Project Management Institute (PMI),
projeto é definido como um conjunto específico de operações com atividades temporárias, no
qual possui início meio e fim definidos, realizadas em grupo, destinadas a produzir um produto,
serviço ou resultado único para atingir um objetivo em particular. O PMBOK é um guia que
modificou o tema gestão de projetos, pois através dele são baseados todos os planos de novos
empreendimentos e projetos. É usado como um padronizador de processos, áreas de
conhecimentos, ferramentas e técnicas. Para o guia, gerenciamento de projetos é,
basicamente, a utilização de ferramentas e gestão de diversas áreas a fim de influenciar
diretamente na execução de projetos, pois, tais ferramentas, foram desenvolvidas para que o
gerente de projeto possa, junto com sua equipe, executar de acordo com o projeto base, todos
os parâmetros consolidados com o proprietário do empreendimento. O presente trabalho tem
como metodologia a revisão bibliográfica, em que se trata de uma revisão da literatura que
abrange um período de quatro anos (2015-2018), tendo por base a análise de cinco artigos que
estão disponíveis nas plataformas Google acadêmico – SCIELO. Nas plataformas, utilizaram-se
os descritores “Guia PMBOK”, “Pequenas Empresas”. Para isso, foi feita uma pesquisa
exploratória, com objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses, com base em levantamento bibliográfico e
análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). As buscas resultaram em
artigos que foram selecionados a partir dos níveis de evidência que envolvesse as vantagens e
desvantagens nas pequenas empresas, estudos de casos em que utilizaram o guia PMBOK
como método de gerenciamento em pequenas empresas e determinantes de inovação em
micro e pequenas empresas. Com base nos artigos pesquisados, conclui-se que o Guia
PMBOK facilitou e aprimorou o gerenciamento tanto do Hospital Universitário HUPAA, quanto
das pequenas construtoras de Juiz de Fora-MG e da Secretaria da Fazenda de Alagoas. O
Hospital Universitário HUPAA, apresentou como resultados a implementação da ferramenta de
gestão de projetos proposta pelo guia PMBOK, como uma maneira eficaz para medir, avaliar e
divulgar o resultado do hospital, além de padronizar sua forma de elaboração e apresentação.
Nas pequenas construtoras de Juiz de Fora-MG, os resultados obtidos através do PMBOK
foram propostas de instruções que pudessem ser utilizadas pelas empresas de maneira que
ajudassem-as na forma de como gerir seus projetos. A experiência vivida na Secretaria da
Fazenda de Alagoas, aponta que, para o sucesso do projeto e a possibilidade de transformar o
núcleo em algo permanente na instituição, foi utilizado o guia PMBOK como diretrizes para o
melhor desempenho da organização. Visto o emprego do guia PMBOK nas empresas citadas a
cima, foi possível identificar como vantagens, a otimização de tempo e custos, a alocação de
recursos e o melhor desempenho nos processos e gerenciamento das organizações.
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Este trabalho tem o propósito de mostrar os pontos mais relevantes da gestão da qualidade na
indústria 3.0. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico entre os autores mais
conhecidos que abordam esse assunto. Como as indústrias sempre buscaram o lucro,
inovações se fizeram necessárias e diversas revoluções nos meios de produção ocorreram. A
terceira revolução industrial teve início entre 1950 e 1970, com a informática, as fontes de
energias e novas técnicas e materiais de produção como os três principais eixos, que foram
muito desenvolvidos após a segunda guerra mundial. Nesse momento também ocorreu uma
mudança na linha de produção, e uma delas foi a incrementação da gestão de qualidade total
(GQT). A gestão da qualidade total vem com os pensamentos estratégicos que antecedem o
agir e produzir. A Gestão da Qualidade vem tão somente para a total eficiência e sucesso das
instituições. A valorização do cliente está em primeiro lugar. Com uma abordagem ampla, tem o
objetivo de tornar a empresa mais competitiva, flexível e eficaz construindo um planejamento
sólido e compreendendo as atividades exercidas em cada setor da organização. Importante
ressaltar que devem participar desse planejamento, pessoas de cada nível hierárquico que
poderão colaborar com a organização. Ainda no contexto dessa revolução surgiram diversas
ferramentas da qualidade, por exemplo, a gestão por competência que é um agrupamento de
conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento vem por meio de observações, leituras ou
treinamentos e a habilidade é o saber fazer ou poder fazer, ou seja, o indivíduo precisa ter
aptidão em atividade prática para o desempenho de sua atividade e está associada à
capacidade de produzir a partir do conhecimento adquirido. Por fim, a atitude é o querer fazer,
bem como a decisão consciente de seu modo de agir e reagir no dia a dia em relação a fatos e
outras pessoas de seu ambiente. Esses três agrupamentos juntos são chamados de “CHA”, em
que o profissional, ao desenvolver essas características, melhora seu desempenho individual e
a qualidade de seus produtos. Com a entrada da Terceira Revolução Industrial, as indústrias
tiveram um grande aumento na qualidade de produção, com as novas inovações nas áreas de
informática, energia alternativa e novas matérias para produção. A busca por melhoria contínua
fez com que as empresas se preocupassem com o cuidado na qualidade, assim sendo mais
eficientes. Assim, surgiram novas alternativas para serem implantadas na qualidade da
produção, como: gestão da qualidade total, gestão da competência, dentre outras ferramentas
da qualidade.
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O presente trabalho baseia-se em estudar o funcionamento de estoque em uma empresa do
setor de produtos para saúde. A escolha do tema deve-se ao potencial que a gestão de
estoque pode apresentar como vantagem competitiva, onde o gerenciamento eficiente dos
estoques pode gerar redução de custos e aumento do portfólio. “Logística é o processo de
planejamento do fluxo de materiais, objetivando a entrega das necessidades na qualidade
desejada no tempo certo, otimizando recursos e aumentando a qualidade nos serviços”
(BALLOU, 1998). Segundo Pozo (2002), caso a organização esteja inserida nesta visão
moderna, ela estará ligada ao sistema logístico empresarial e o setor de compras com suas
atividades e suas finalidades voltadas a operação lucrativa que é manter uma posição
competitiva no mercado, com redução de custos, por meio de negociações de preços,
prospecção de novos fornecedores e produtos. A logística tem com objetivo incrementar a
utilidade pela liberação do produto certo, nas condições, prazo, quantidades locais, cliente e
custos solicitados. Seu sistema é composto por uma rede formada de instalações e
informações que executa várias funções a fim de conseguir um eficiente fluxo do produto onde
estão incluídos transferência, estocagem, manuseio e comunicação (SEVERO, 2006). De
acordo com Chiavenato (2005), estoque é a composição de materiais (matérias-primas,
materiais em processamento, materiais semiacabados, materiais acabados, produtos
acabados), que em determinado momento não é utilizado na empresa mas que será utilizado
futuramente. Desta forma, o conceito de estoque inclui toda a variedade de materiais que
empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos e/ou serviços. Para o
Gerente do Laboratório da empresa estudada, estoque é definido como componentes que
fazem parte da composição do produto e do laboratório. Os produtos são armazenados em
armário segregado em determinada área e em temperatura ambiente. Para o responsável pelo
setor de expedição, estoque define-se por um aglomerado de produtos. E no setor dele, os
produtos são estocados em pallets, armários e prateleiras. Conclui-se que o gerenciamento de
estoques em uma empresa do setor de produtos para saúde funciona com produtos acabados
armazenados em armários segregados e em temperatura ambiente. Os produtos que são
utilizados para embalar os pedidos são armazenados em pallets, armários e prateleiras. A
empresa opera com estoque mínimo, que foi o que melhor se adaptou neste negócio.
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Resumo O presente trabalho buscou elucidar a importância de uma gestão eficiente e eficaz
dos estoques, abordando desde a sua relevância para as primeiras civilizações e chegando até
períodos mais recentes e atuais da história, trazendo subsequentemente as evoluções em
tecnologias e métodos que impulsionaram os estudos na área, dando uma nova direção para a
obtenção de um controle de eficiência e eficácia dos estoques. Com o objetivo de analisar a
ineficiência e as consequências dessas más gestões em seus estoques, procuramos uma das
empresas mais tradicionais no município de São Carlos, a Piccin Máquinas Agrícolas LTDA,
que está há mais de cinco décadas em funcionamento, assim apresentando em forma de
dados, que foram obtidos através dos métodos, mecanismos e softwares que a empresa
dispõe, a relevância do assunto. Informações essas que também partiram de trabalhos
acadêmicos e que são reconhecidos na área, buscando-se através de uma pesquisa qualitativa
testar novas tecnologias, métodos e processos, que pudessem apresentar resultados
satisfatórios para o trabalho e desenvolvimento da pesquisa. Essas fontes de pesquisa tiveram
como base os últimos 10 anos, que fomentaram o conhecimento dos integrantes e o
desenvolvimento do trabalho, reafirmando que, de forma qualitativa, baseadas em pesquisa
com o líder de setor, observando os erros e acertos na gestão dos respectivos estoques, com
informações concretas, esclarecedoras e que subsequentemente se desenvolvam, de forma
eficiente e eficaz, uma solução para o problema apresentado. “Controlar a gestão do estoque é
fundamental. Se um produto fica parado, o dinheiro não circula e você estará gastando com a
armazenagem”, segundo Hábil (2019). Essa afirmação, dita por esse grande desenvolvedor de
softwares e com o foco em soluções empresariais, mostra-nos a importância de se ter um
planejamento para os estoques. Quando se fala em controle de estoque, têm-se situações
insuficientes para controlá-lo com eficiência e eficácia. Temos, como exemplo, as planilhas, um
dos métodos usados com maior frequência - em sua grande maioria - por empresas de
pequeno porte, e também alguns sistemas paralelos, o que na maior parte das vezes acaba
passando por situações que atrapalham o bom controle do estoque. As planilhas devem ser
alimentadas manualmente, sendo passível de erro e gerando situações de não suprimento de
materiais. O trabalho tem como finalidade agregar modernidade e tecnologia ao processo de
“Gestão de Estoques”, tornando-o mais produtivo e rentável para essa empresa localizada no
município. Por isso, a relevância deste trabalho.
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Historicamente, o conceito de logística foi atrelado ao simples fato de transportar um produto de
um lugar para outro. Com a evolução dos meios de produção, a logística passou a ser vista
com parte fundamental da chamada cadeia de suprimentos. Atualmente, dentro das empresas
a logística é tida como o principal elo com o cliente, gerando importantes informações não só
para a estratégia do setor, mas da empresa como um todo, impactando no planejamento de
outras áreas dentro da organização, entre elas, a da qualidade. Para que se tenha um bom
planejamento e alcance os resultados esperados, é necessário que as empresas invistam em
ferramentas que possibilitem o acompanhamento de suas atividades, bem como forneçam
dados para a confecção e análise de indicadores que orientem os objetivos da organização.
Partindo dessa premissa, este estudo buscou entender os impactos da implantação de
ferramentas que auxiliem no gerenciamento de rotinas na área da logística de uma fazenda
produtora de orgânicos, comparando dados apresentados antes e depois da adoção do novo
sistema. O presente trabalho trata-se de pesquisa de natureza exploratória, com abordagem
quantitativa, tendo seus dados coletados por meio de entrevista com pessoas ligadas a
organização. Desta forma, buscamos abordar os principais entraves da organização com a falta
de dados e informações que pudessem auxiliá-la em seu plano estratégico. Sendo assim, foi
constatado que a adoção e manutenção de um sistema que permita a organização,
comparação e divulgação desses dados, trouxeram impactos imediatos na logística, além de
outras áreas da empresa, onde podemos destacar a melhora nos indicadores, redução de custo
de transporte em 8% e melhoria na acuracidade de estoque em 7 %. Números que refletem na
redução de custos beneficiando a margem do custo logístico das entregas e a eficiência nos
serviços de atendimento ao cliente.
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO HISTÓRICO FAMILIAR E PESSOAL NA
CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE: A QUESTÃO DA TRANSMISSÃO PSÍQUICA Priscila
Aparecida FaitaniniDandaro1, Elisangela Maria Machado Pratta1 1UNICEP – Centro
Universitário Central Paulista – São Carlos/SP, Brasil. RESUMO O presente projeto aborda a
questão do grupo familiar como desencadeador de transmissão de herança psíquica, onde o
indivíduo, tendo conhecimento ou não de informações sobre histórias passadas, pode ou não
interferir em sua identidade. Este tema tem sido comentado atualmente, porém é escasso na
literatura; porém o mesmo é de extrema importância para a ciência da Psicologia, e para
proporcionar conhecimento aos indivíduos sobre si mesmo e sobre sua própria organização, no
que diz respeito à constituição de sua subjetividade. O objetivo do estudo é investigar qual o
conhecimento que as pessoas têm sobre sua própria história de vida e da família, bem como os
impactos deste para a constituição da subjetividade. O trabalho foi realizado na abordagem
qualitativa, cujos objetivos direcionam-se a um delineamento descritivo-exploratório. Os
participantes desta pesquisa são indivíduos de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 30
anos, pertencentes a um grupo familiar. Para coleta de dados foi utilizado um roteiro de
entrevista semiestruturada, elaborado especificamente para este estudo. Os dados foram
trabalhados a partir de Análise de Conteúdo Temática, afim de revelar um discurso comum
entre os participantes. Os dados obtidos revelam que os jovens entrevistados, apesar do pouco
conhecimento sobre suas histórias e origens familiares, reconhecem a importância dessa
informação para construção de sua própria história de vida e subjetividade, a fim de não repetir
padrões, ou comportamentos destrutivos. Compreendendo o significado e o peso que isso tem
em suas atitudes, comportamentos, os participantes do estudo reconheceram a importância
desse. Conclui-se, então, que o conhecimento da própria história de vida e familiar, estão
intrínsecos na transmissão psíquica de uma geração a outra, caracterizando assim o processo
de formação de identidade e subjetividade do sujeito. Palavras-Chave: família; herança
psíquica; história familiar; identidade; subjetividade
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O presente estudo consiste em um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito para a conclusão da Pedagogia à Distância do Centro Universitário Central
Paulista – UNICEP. A partir desse, buscou-se compreender algumas práticas pedagógicas no
berçário, bem como a importância dessas para o desenvolvimento dos bebês (crianças de
quatros meses a um ano e seis meses). Assim, apresentam-se discussões que permitam
superar a ausência de práticas pedagógicas para essa faixa etária, em que /as professores/as
acreditam que o cuidar, apenas de maneira mecânica, seja o suficiente ou o que “dá para
fazer”. Por isso, em muitos casos, nota-se que as crianças ao chegarem à escola são
colocadas em cadeirinhas e ali permanecem na frente de um desenho infantil de preferência
musical que “prenda sua atenção”, sendo retiradas apenas para os cuidados de higiene e
alimentação. A fim de demonstrar as possibilidades de práticas pedagógicas a serem
desenvolvidas, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, a qual teve por intuito compreender o
desenvolvimento das crianças bem pequenas e quais práticas pedagógicas podem contribuir
para esse processo. Pela análise da Base Nacional Curricular Comum (BNCC – 2017) foi
possível notar que o espaço escolar, deve acolher os conhecimentos e experiências que cada
criança já tem construído em seu ambiente familiar e social, e assim criar ações pedagógicas
para que se amplie seu universo de experiências, conhecimentos e habilidades, podendo assim
diversificar e consolidar novas aprendizagens, principalmente, quando falamos dos bebês, isso
porque a criança, desde bebê, é capaz de desenvolver e aprender através da brincadeira, da
interação com o outro, das emoções, da exploração de espaços e ambientes, como também
por meio dos sons, texturas, cores, contação de histórias, da manipulação de objetos, entre
outros. Tais atividades contribuem muito para o desenvolvimento das crianças através de
vivências com o outro no dia a dia e também na rotina escolar. Para isso, precisamos também
superar o mito de que ensinar crianças pequenas é algo ruim e enfadonho. Pelo contrário, os
pais, responsáveis, e a sociedade devem enxergar os profissionais da educação como pessoas
capacitadas e engajadas a ensinar, crianças nessa faixa etária, com estímulos sensório motor,
viso-motor, coordenação, linguagem, percepção, atenção, autonomia entre outras atividades.
Também é importante ressaltar o comprometimento desses profissionais com as escolas de
educação infantil. Dessa forma, ao analisar as discussões encontradas, nota-se a necessidade
de um bom planejamento pedagógico e intencionalidade na atuação docente junto com esses
pequeninos, demandando atividades lúdicas, motoras, sonoras, interativas e concretas, as
quais ampliam e aprimoram seu desenvolvimento. Portanto, a partir desse estudo notamos a
importância do bebê e seu desenvolvimento, dos saberes docentes e das práticas que
permeiam esse processo contribuam para uma visão diferenciada da Educação Infantil, em que
o fazer pedagógico seja um alicerce para o desenvolvimento e aprendizado das crianças no
sentido de formar sujeitos capazes de exercer a cidadania e de explorar cada vez mais e
melhor o mundo de que fazem parte.
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O objetivo deste trabalho é estudar a influência do planejamento nas organizações. Decidimos
estudar esse assunto tendo em vista o grande número de empresas que fecham por causa da
falta de planejamento. Para alcançar esse propósito, fizemos uma pesquisa no Google
acadêmico e em dois livros. Como o mercado atual está sujeito a mudanças a todo o momento,
o que prevalece é o diferencial que cada empresa pode apresentar diante dos seus
concorrentes. As transformações sofridas em função da globalização e das novas tecnologias
mostram certa dificuldade de adaptação, visto que as organizações vivenciam o presente e
esquecem a importância de traçar um caminho para o futuro.Diante desse cenário, o
planejamento é o elemento fundamental que define como a empresa vai direcionar-se para as
atividades no mercado, desenvolvendo-as de forma bem divididas, organizadas e coordenadas.
Teoricamente, o Planejamento vem em primeiro lugar; mas, na prática, os administradores
realizam todas as funções ao mesmo tempo, não sendo possível estabelecer uma ordem
cronológica para as diversas funções. “Para Fayol (1916), as funções administrativas resumem-
se em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar”. O planejamento, portanto, destaca-
se por ser um processo de definição de objetivos e quais as maneiras para atingi-los de forma
eficiente, tendo várias alternativas para alcançar o resultado desejado. Além disso, é um
processo que indica direção com o propósito de reduzir a incerteza e minimizar o desperdício,
preparando assim o melhor caminho que a organização deve seguir. Dessa maneira, a questão
que norteia este artigo é a seguinte: Quais os planos do planejamento em uma organização?O
planejamento seleciona objetivos e análise ambiental, cenários, definições e metas setoriais e
determina os meios para alcançá-los, seja para a empresa em conjunto, seja para cada
departamento dentro dela. Desta forma, a função do planejamento significa tomar decisões,
uma vez que há muitas opções entre várias alternativas. O planejamento pode ser considerado
como um processo de raciocínio que determina, de modo consciente, um trajeto de ação a ser
utilizado no processo de tomada de decisões, com base em objetivos, fatos e estimativas
submetidas à análise.
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Carolina Lara dos Santos¹, Elisabete Figueroa dos Santos¹. UNICEP – Centro Universitário
Central Paulista – São Carlos/SP, Brasil. A adolescência é composta por diversas mudanças e
isso pode acarretar particularidades neste momento do desenvolvimento, sobretudo quando se
intersecciona a essa última o pertencimento étnico-racial, já que a experiência do racismo tende
a complexificar a vivência de adolescentes negros (as). Em última instância, os efeitos do
racismo podem culminar, entre outros, em depressão e ideação suicida. Logo, o objetivo deste
trabalho é analisar a influência do pertencimento étnico-racial e do racismo, em relação à
depressão e aos índices de suicídio na vida do jovem negro. A pesquisa tem caráter
exploratório e quali-quantitativo, e divide-se em três etapas, sendo elas a aplicação de um
questionário inicial; entrevistas individuais e formação de grupo focal. Partimos da aplicação do
questionário em nove estudantes do segundo ano do Ensino Médio de uma escola pública
situada na cidade de São-Carlos/SP, autodeclarados pretos e pardos. Constatou-se que a
maioria dos participantes tinha renda mensal de 954,00 a 1454,00 reais e são do sexo feminino.
Grande parte dos participantes relatou já ter passado por situações constrangedoras.
Observou-se que os participantes sentem-se bem consigo mesmos, apesar de existir situações
que podem ser adversas. Com relação a ser bem aceito no meio social grande parte considerou
ter boas relações no âmbito social. Quando questionados sobre ter sofrido algum preconceito,
quatro entrevistados relataram que já sofreram algum tipo de discriminação e outros quatros
participantes enunciaram nunca ter passado por tal situação. Com referência a cor/raça e sua
interferência no tratamento que recebem, grande parte relatou que não observam tal situação,
apesar de outros relatarem que por serem negros sofrem com o tratamento. A interação grupal
na escola demonstrou-se em grande parte adequada. No entanto, alguns estudantes relatam
sentirem-se excluídos de algumas situações que fazem do cotidiano. Já com relação à própria
percepção de ânimo, indicou-se bom ajustamento. Contudo, adolescentes enfrentam diversas
questões referentes ao enfrentamento de possíveis dificuldades, de maneira que a questão
racial pode caracterizar-se mais um obstáculo para a formação de vínculos e integração aos
meios. Assim, daremos sequência à pesquisa pela realização de entrevistas individuais para
aprofundar e crivar os dados até então identificados. Palavras-Chave: Jovens Negros,
Transtorno Mental, Depressão, Índices de Suicídio, Preconceito.
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O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa bibliográfica a respeito do
tema Liderança Organizacional realizado com o uso de pesquisas em artigos científicos e livros
de administração. Atualmente o tema Liderança apresenta uma grande importância no
ambiente organizacional, tanto para aqueles que dirigem, quanto para os que são dirigidos. Os
líderes desempenham papeis significativos que ajudam na hora de definir metas, além de dirigir,
orientar e motivas os colaboradores, buscando a realização das tarefas com mais êxito e
profissionalismo. Neste contexto, neste trabalho vamos analisar e compreender a importância
da liderança organizacional no ambiente de trabalho, além de apresentar as características de
um líder e em como esse processo é fundamental nas organizações. Essa pesquisa foi dividida
em cinco itens importantes para ajudar a compreender e conhecer melhor um líder nas
organizações. Primeiro foi apresentado os conceitos teóricos sobre o tema Liderança
Organizacionais, e posteriormente foi realizada uma coleta de dados sobre os lideres. Pode-se
dizer que a liderança pode ser desenvolvida e treinada, com a finalidade de influenciar as
pessoas e seu liderado. No entanto, o líder deve saber influenciar pessoas para conseguir
alcançar os objetivos estabelecidos; deve possuir o poder de entusiasmar e persuadir o outro.
Os vários conceitos de lideranças mostram que o papel do líder é fundamental no ambiente de
trabalho, pois é por meio de uma boa liderança que a empresa terá colaboradores motivados,
um clima satisfatório com boas relações de trabalho, clientes satisfeitos, bons lucros e
resultados positivos. Sendo assim o papel da liderança nas organizações vem sendo discutida
pesadamente no mundo corporativo, visto que existe a percepção da importância da figura do
líder dentro da empresa. A metodologia desse trabalho é baseada em revisões bibliográficas
onde mencionamos Chiavenato (2000, p. 89) que ressalta ainda que “liderança é o processo de
exercer influência sobre pessoas ou grupos nos esforços para realização de objetivos em uma
determinada situação”. O líder deve saber influenciar pessoas para conseguir alcançar os
objetivos estabelecidos; deve possuir o poder de entusiasmar e persuadir o outro. Assim como
também para Pontes (2014) ser líder é exercer liderança por meio de persuasão. O dirigente é
uma peça imprescindível dentro das equipes, pois ele é o responsável por fazer a mediação
entre a equipe e os objetivos da organização, entretanto seu escopo de responsabilidades não
está apenas relacionado a mediação, como também pela performance da equipe. Seu papel,
majoritariamente, está diretamente ligado ao andamento dos processos internos, assim como
um agente de estímulos para a equipe para a realização de suas atividades. Portanto, as
consequências de ficar sem liderança eficaz adequada podem ser catastróficas, pois quando o
papel de proa não é bem exercido a equipe não consegue alcançar um nível de produtividade
adequado. Outro papel de suma importância é a tomada de decisão, quanto melhor o
treinamento, melhor será as decisões que tomará, pois o líder deve ter conhecimento sobre o
planejamento organizacional, bem como das estratégias e cotidiano dos colaboradores. Dessa
forma, concluímos que o líder tem como principal atividade a gestão da execução do trabalho
dos colaboradores. A fim de que sejam alcançadas as metas, além de otimizá-las e dinamizá-
las.
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O projeto de pesquisa elaborado em grupo possui como tema a maioridade penal no Brasil e
em outros países; optou-se por essa escolha de assunto pelo aumento da criminalidade por
jovens adolescentes. Discute-se, portanto, o que fazer em relação à idade penal no Brasil, caso
que vem sendo estudado de acordo com Propostas de Emenda à Constituição (PECs), com a
idade atual de 18 anos passando para 16 anos com a mudança, isso deve ser diferenciado de
responsabilidade penal, onde a idade não corresponde à mesma descrita na maioridade penal.
Essa mudança na legislação diverge em muitas opiniões, assim dois lados são formados:
aqueles que apoiam a redução e os que são contra essa alteração. Dessa forma, analisa-se a
situação atual do país em referência ao sistema carcerário do momento e o cenário que o
jovem brasileiro está situado, o que deve ser tratado com a devida importância pela sociedade.
Com isso, verifica-se a conjuntura de outros países, como África do Sul, Alemanha, Inglaterra e
Rússia; a maioridade penal adotada em todos eles, bem como as mudanças sofridas na mesma
e as consequências que elas acarretaram, além de dados referentes aos índices de
criminalidade, principalmente no que se diz respeito aos menores, e como cada país lida com o
menor infrator na forma de punir; alguns países já passaram por grandes mudanças com
relação a idades e outros no que se diz respeito ao sistema de justiça. O trabalho apresentado
tem como base um método comparativo, com uma pesquisa exploratória em sites do Governo
de cada país aqui citados, artigos científicos, a Constituição da República Federativa do Brasil,
bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente, e consultas a fontes internacionais, onde se
averiguou o contexto em âmbito global para enfim correlatar com o Brasil, que passa por
discussões acerca do tema, chegando a hipóteses e indagações lógicas e coerentes a respeito
de um ponto de total relevância para a comunidade sob uma perspectiva comparada.
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O modo que os recursos empresariais - humanos, técnicos, financeiros - estão disponíveis ao
empresário remete a uma análise estratégica. A estratégia pode ser definida como um conjunto
de planos e políticas através dos quais a empresa procura adquirir vantagens em relação a
seus concorrentes. Estratégia de marketing é o desenvolvimento de atividades e tomadas de
decisão, visando construir e alcançar uma vantagem competitiva sustentável (BARBANTE et al,
2012). O presente estudo teve como objetivo discutir o processo de formulação e
implementação de estratégias de marketing, abordando, inicialmente, a literatura sobre o tema,
refletindo teoricamente e analisando as ameaças, fraquezas, forças e oportunidades para a
empresa Sintoniasp, na cidade de São Carlos - SP. A relevância do estudo se justifica diante da
necessidade das empresas de conquistar e fidelizar clientes, por meio do desenvolvimento de
um planejamento estratégico de marketing, considerando que o mesmo consiste em decidir no
presente o que fazer no futuro, compreender a determinação do futuro almejado e das etapas
para alcançá-lo. É um processo que engloba a realização de pesquisas de marketing dentro e
fora da empresa; a determinação de forças e fraquezas; o estabelecimento de suposições e
previsões; a definição de objetivos, estratégias, programas e orçamentos; e a formulação de um
plano para o marketing de produtos e serviços (MATTAR, 2007). A Sintoniasp é uma loja de
roupa feminina, inspirada na sintonia entre qualidade e bom gosto. A empresa, que conta com a
participação de três sócios, foi inaugurada em 4 de Maio de 2019. Seu objetivo, a longo prazo,
é revolucionar a parte de moda de São Carlos e região, reunindo em um produto moda,
qualidade e preço baixo. A produção das rupoas é própria e conta com uma confecção
renomada e muito conhecida no cenário nacional, com tecidos importados e de bom gosto. As
principais ameaças e fraquezas, tendo em vista o atingimento dos objetivos a longo prazo da
empresa em estudo, é a não consolidação da marca, de modo a não atingir a expectativa da
clientela, e consequentemente não realizar grandes vendas. Segundo um dos sócio-proprietário
entrevistado: “A Sintoniasp existe para dar ao cliente um produto de qualidade, na moda, com
um preço acessível e com um atendimento diferenciado. Assim, o sucesso da empresa esta
fundamentado nesses requisitos”. As principais forças apontadas, tendo em vista o atingimento
dos objetivos a longo prazo pela Sintoniasp, foram: o amor pela marca e pelas peças e o
comprometimento da equipe. As principais oportunidades da empresa estão no produto de fato
(qualidade, moda, preços baixos). Segundo a resposta obtida: “Todas as peças são muito bem
pensadas e selecionadas para os clientes [...] O diferencial da empresa é oferecer um produto
com preços acessíveis, sem perder a qualidade (material, durabilidade e estética)”. Ao término
do estudo pode-se concluir que o objetivo da pesquisa foi atingido. O marketing pode ser
utilizado como estratégia empresarial a partir de uma análise, em longo prazo, das fraquezas,
ameaças, forças e oportunidades da empresa Sintoniasp.
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Negligência Aérea: Caso do acidente do cantor Gabriel Diniz INTRODUÇÃO No dia 27 de maio
de 2019, a aeronave Piper Aircraft, prefixo PT-KLO, sofreu acidente ao sair de Salvador, BA
com destino a Maceió, AL. Nela estava o cantor Gabriel Diniz, conhecido pelo hit “Jenifer” e
dois pilotos. O caso teve grande repercussão uma vez que a aeronave possuía Certificado de
Aeronavegabilidade, ou seja, estava regular e havia autorização de voo até 2023 e toda sua
inspeção mecânica estava em dia. Entretanto, a ANAC logo após o acidente deu seu parecer e
a aeronave possuía apenas autorização para realizar voos de instrução e não, táxi-aéreo.
OBJETIVO Este trabalho tem como objetivo não apenas apresentar o caso do acidente do
cantor mas, mostrar as negligências e irregularidades que são encontradas no meio
aeronáutico. METODOLOGIA A metodologia abordada no trabalho é do tipo dedutiva analítica
por meio de revisão de literatura especial e bibliografias. DESENVOLVIMENTO O Brasil possui
diversos órgãos que são responsáveis pela segurança aérea. A ANAC é a agência reguladora
que tem por objetivo normatizar e supervisionar a atividade da aviação civil. Além dela,
destacamos também o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o
CENIPA. Esses dentre outros órgãos, mesmo trabalhando pela segurança aérea, infelizmente
ainda existe muita negligência. Muitos aeroclubes, com destaque ao de Alagoas, cujo a
aeronave envolvida no acidente pertencia, agem de forma irregular. A aeronave apesar de
antiga e estar dentro das regularidades para voar, não poderia executar a atividade de táxi-
aéreo. Há suspeitas que esse transporte tenha sido o que chamam de ‘taca’, que é um
transporte clandestino. Se for cobrado, é proibido e vai para o Ministério Público como crime.
Caso seja carona, há sanções se for feito de maneira errada. CONCLUSÃO Após levantamento
de dados e análises de fatos ocorridos, a ANAC abriu um processo administrativo com intuito
de verificar possíveis irregularidades em relação ao processo a operação da aeronave que
sofreu o acidente. Irá verificar quais as condições estava sendo realizado o transporte de
passageiros em aeronave utilizada para instrução. Em seguida a conclusão da investigação ou
no período de andamento do processo, os responsáveis poderão ser multados e ter as licenças
e certificados cassados. Além da aplicação de sanções, a ANAC pode encaminhar denúncia ao
Ministério Público e polícia para que medidas no âmbito criminal sejam tomadas.
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NOVA OBRIGATORIEDADE DO CAEPF VALCASARA, L.H. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA,
F.V.V. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, A.P.C. (CO-AUTOR); MUNHOZ, P.B. (CO-AUTOR);
FAVARETTO, R.R. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) A finalidade desta
pesquisa é apresentar as alterações dos meios fiscais, tributários, previdenciários e
trabalhistas, ou seja, apresentar adequações que deverão ser feitas pelos envolvidos e sua
obrigatoriedade, especificamente o CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa
Física) que tem como objetivo substituir o CEI (Cadastro Especifico do INSS), estabelecido pelo
Governo Federal em setembro de 2018 por instrução normativa (n.º 1.828, de 2018) e em vigor
desde 15 de janeiro de 2019, relacionando-se diretamente com o e-Social, que é um importante
projeto obrigatório proposto pelo Governo Federal envolvendo a Caixa Econômica Federal,
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Receita Federal e o Ministério do Trabalho, tendo
principal intuito a padronização e concentração de informações contábeis. Será feita pesquisa
por meio de levantamento bibliográfico fundamentado em livros, artigos científicos e sites de
pesquisa sobre a nova obrigatoriedade do CAEPF (Cadastro de Atividade Econômica da
Pessoa Física). De acordo com intuito proposto por essa atualização é de extrema relevância
essa nova obrigatoriedade, a fim de controlar contribuições previdenciárias provenientes de
atividades econômicas da pessoa física sem inscrição no CNPJ, para a Receita tem como
objetivo simplificar a contribuição para que o contribuinte possa usufruir dos benefícios
futuramente. De acordo com os resultados obtidos, essa nova obrigatoriedade do CAEPF inibirá
informações incoerentes dos meios tributários, fiscais e trabalhistas dos contribuintes, fácil
acesso às informações, irá padronizar e concentrar dados em um sistema, sendo transmitidos
do CAEPF para o e-Social e, posteriormente, à Receita Federal. Tal obrigatoriedade estender-
se-á aos proprietários de cartórios, produtor rural contribuinte individual, pessoas físicas que
adquirem produção rural para venda e contribuinte que tiver pelo menos um funcionário
prestando serviço para ele; médicos e dentistas se enquadram nesse item e aos produtores
rurais que possuem mais de uma propriedade rural, eles conseguem ter mais de uma inscrição
no CAEPF e mesmo se aplica para quem tem mais de um estabelecimento comercial na área
urbana. Palavras-chave: Obrigatoriedade. CAEPF. e-Social. CEI.
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RESUMO A presente pesquisa teórica vai apresentar sobre o que é o TEA (Transtorno do
Espectro Autista), suas características e sobre a sua inclusão tanto em sala de aula quando na
sociedade. O autismo nada mais é que um transtorno comportamental, que apresenta alguns
sintomas básicos como: dificuldade para se socializar, atraso na fala, padrões inadequados de
comportamento como, por exemplo, movimentos repetitivos e estereotipados. Esse transtorno
aparece com mais frequência em meninos do que em meninas e, geralmente, quando se tem
uma menina com autismo o grau é bem mais elevado. Hoje, o TEA é mais fácil de ser
identificado, podendo ser diagnosticado logo nos primeiros meses de vida de uma pessoa,
portanto com essa facilidade de identificação, está cada vez mais rápido tratarmos a sua
inclusão na sociedade e no ambiente escolar. A pesquisa será feita por meio de levantamentos
bibliográficos fundamentando-se na revisão de livros, artigos científicos, sites de pesquisas
sobre a Lei Brasileira de Inclusão do Símbolo e a Lei de Proteção ao Autista, Lei nº
12.764/2012. Dentre os autores, pode-se citar: Walter Camargo Junior e Kanner Bleuler. A
inclusão da criança autista e das outras com qualquer ampliação dos tipos de deficiência, vem
sendo cada vez mais reajustadas, com surgimentos de novas leis e direitos para os mesmos,
com o objetivo de buscar bons resultados de inclusão e de uma sociedade melhor que respeite
todos os tipos de diversidade. Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Símbolo do
autismo; Educação Inclusiva. ABSTRACT This theoretical research will present about what is
ASD (Autistic Spectrum Disorder), its characteristics and its inclusion in the classroom as well as
in society. Autism is nothing more than a behavioral disorder, which has some basic symptoms
such as difficulty socializing, delayed speech, inappropriate patterns of behavior such as
repetitive and stereotyped movements. This disorder appears more often in boys than in girls
usually when a girl with autism the degree is much larger. Today the ASD is easier to identify, so
The ASD can be diagnosed in the first months of a person’s life, therefore with this ease of
identification, it is increasingly easy to address its inclusion in society and the school
environment. The research will be done through bibliographic surveys based on the review of
books, scientific articles, research sites on the Brazilian Symbol Inclusion Law and the Autistic
Protection Law (Law No. 12.764 / 2012). Among the authors, we can mention Walter Camargo
Junior and Kanner Bleuler. The inclusion of autistic children and others with any other type of
deficiency, has been increasingly readjusted, with surgery for new laws and rights for them, with
the aim of seeking good inclusion results and a better society that respect all kinds of diversity.
Keywords: Autistic Spectrum Disorder; Autism Symbol; Inclusive Education.
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O presente trabalho consiste em um recorte do Relatório de Estágio Supervisionado em
Educação Infantil, realizado durante o segundo semestre do ano de 2018, como parte da
formação do Curso de Pedagogia à Distância do Centro Universitário Central Paulista –
UNICEP/São Carlos, sob a supervisão da Profa. Dra. Michele Varotto Machado. Segundo o
Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia à Distância- UNICEP/ São
Carlos, os objetivos do estágio são: aproximar o aluno de graduação da realidade onde irá
atuar; propiciar ao aluno estagiário, por meio de subsídios teóricos adequados, uma análise
crítica da atuação dos professores de Educação Infantil e do Ensino dos anos iniciais do Ensino
Fundamental; compreender e vivenciar o funcionamento e a dinâmica da sala de aula.;
identificar o papel do professor, do aluno e do gestor e demais membros da equipe pedagógica
nas situações de ensino e de aprendizagem; refletir sobre a prática pedagógica observada;
participar de projetos de diferentes naturezas nos ambientes escolares e não escolares;
fortalecer o vínculo entre a instituição formadora e o sistema educacional ; e interagir no
ambiente escolar, a fim de compreender sua dinâmica e rotina. Nesse sentido, a contribuição
para a formação do futuro professor na Educação Infantil, está relacionada com a articulação
entre a teoria, prática e perfil profissional, bem como em levar os alunos a problematização e
compreensão da Educação em sua forma mais ampla. Assim, a fim de destacar esse
“momento” na formação docente e suas contribuições para práticas pedagógicas no âmbito da
Educação Infantil, o presente trabalho será dividido em três partes. Na primeira destaca-se o
contexto da Educação Infantil e o desenvolvimento da criança menor de 5 anos, demonstrando
a importância desse nível educacional para a formação do ser humano. Na segunda aborda-se
a docência na Educação Infantil, evidenciando a necessidade de uma formação consistente e
significativa; e na terceira e última seção destaca-se o local em que o estágio foi realizado, as
atividades acompanhadas e propostas pela estagiária. Por fim, apresentam-se alguns
apontamentos sobre a ; importância do trabalho de Estagiária e os aspectos relevantes para a
formação do futuro/a pedagogo/a. Destaca-se que a realização do estágio foi um período de
desenvolver todo o conteúdo visto até o momento da graduação, analisar, observar ,entender
uma criança não só em suas práticas pedagógicas , mas no seu relacionamento,
desenvolvimento, dificuldades, afinidades , é um momento oportuno para ensinar e além disso
aprender com cada oportunidade em que foi dada. A importância do estágio, serviu para ter um
contato com a realidade de uma docência, como enfrentar os desafios, aplicar uma aula, fazer
projetos, entender o desenvolvimento da criança e contribuir para que este seja bem
trabalhado.
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O PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DE UMA
ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR

BALTOR, H.R. (AUTOR PRINCIPAL); LOPES, D.C. (CO-AUTOR);
RIBEIRO, B.S.M. (CO-AUTOR); PINTO, E.L.A.M.P. (CO-AUTOR);

ZUCOLOTO, R.S. (CO-AUTOR); CRNKOVIC, L.H. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Em um mundo onde a concorrência está cada dia mais acirrada e onde as mudanças
ambientais ocorrem com maior rapidez, o Planejamento Estratégico se tornou um dos principais
objetos de estudo da alta administração, pois é uma ferramenta de alta importância para as
organizações e pode funcionar como um ponto de partida para todas as decisões futuras que
as organizações irão tomar e agindo como um facilitador para as tomadas de decisões que a
empresa necessita para atingir uma maior eficiência no uso de seus recursos, esse processo é
muito bem aproveitado por empresas do terceiro setor, organizações criadas por iniciativa
particular com o único objetivo de atuar em lacunas que não são sanadas pelo Estado, que
buscam atuar voluntariamente na sociedade civil e não possuem seu foco principal no lucro,
sendo assim, este trabalho tem como objetivo identificar qual a importância de um bom
Planejamento Estratégico para uma organização do terceiro setor, com a finalidade de definir a
maneira de como aplicar e organizar seus recursos e metas propostas, possuindo uma visão
geral e a logo prazo, onde o lucro não é seu foco principal além de entender como é feito o
planejamento estratégico e como ele é aplicado em organizações do terceiro setor e qual a
importância da definição de missão, visão, valores e objetivos para a organização. Afim de
ajudar as instituições e organizações do terceiro setor que já fazem sucesso a entender melhor
sobre o planejamento estratégico e também para auxiliar no crescimento de pequenas
organizações que estão começando a atuar em lacunas no mercado, mostrando as vantagens
e as ameaças de um mal planejamento estratégico. Este trabalho trata-se de uma pesquisa
exploratória, definida por MALHOTRA (2001 p. 106) como uma pesquisa que possui o principal
objetivo de fornecer critérios sobre a situação-problema enfrentado pelos pesquisadores e sua
compreensão, baseando-se na análise de um artigo de 2010 sendo uma pesquisa bibliográfica
cujo principal objetivo é ter o foco no levantamento de referências técnicas já analisadas, e
publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web
sites.
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O QUE É GESTÃO POR COMPETÊNCIA

FERNANDES, B.H.R; FLEURY, M.T. (AUTOR PRINCIPAL);
RUTHES, R.M.; CUNHA, I.C.K.O. (CO-AUTOR); RUTHES, R.M.;

CUNHA, I.C.K.O. (CO-AUTOR); ROCHA, N.A. (CO-AUTOR); ASSIS,
M.E.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A área de Recursos Humanos possui um sistema conhecido como Gestão por Competências,
que se baseia na capacidade de alguns profissionais proporcionarem retorno à organização
como um todo. Ele envolve a identificação e a administração dos colaboradores de modo a
melhorar as falhas do negócio e suprir as eventuais demandas do trabalho. Esse modelo exige
um estudo detalhado dos recursos disponíveis, o que demanda tempo para poder aprimorar o
processo que conduz a gestão. O conceito de Gestão por Competências já é aplicado há muito
tempo e teve início na Idade Média, quando era reduzido ao gerenciamento jurídico, em que a
competência se dava através da capacidade de uma pessoa ou instituição de julgar. Mais tarde,
esse sistema passou a ser aplicado também dentro de uma perspectiva social, no sentido de
avaliar indivíduos pelo grau de competência para dar opiniões sobre certos assuntos. Hoje o
conceito evoluiu e incorpora crenças e valores que constituem decisões e ações dentro do
âmbito organizacional. Neste trabalho, vamos analisar mais profundamente esse modelo de
gestão no gerenciamento empresarial, começando por conceituar a palavra “competência”, que
se traduz como o resultado de um processo de aprendizagem na tarefa a ser realizada. Em
geral, pensamos no termo como um recurso, tal como um ingrediente para fazer um produto a
ser consumido. Mas ele é, ao mesmo tempo, insumo e produto. Ao realizar uma tarefa, o
colaborador utiliza sua competência para se tornar mais adaptado à função, agregando mais
valor e melhor performance ao trabalho, pois a gestão por competência faz com que se
desenvolva mais seus pontos fortes e fracos. Na Gestão por Competência, analisamos as
competências individuais por intermédio do conjunto de elementos que a formam, ao qual
damos o nome de CHA, sigla para conhecimento, o que e por que deve ser feito; habilidade,
como fazer o que deve ser feito e atitude; e atitude, ter vontade de fazer o que deve ser feito.
No entanto, esses três elementos não são suficientes, devendo ser agregados a eles diferentes
saberes, com intenção iniciativa no trabalho. O colaborador precisa interagir com o interlocutor
para poder dar conta das tarefas como, por exemplo, imagine um computador que pare de
funcionar. O que vamos fazer? Chamar um técnico de TI, que deverá resolver o problema, já
que ele possui as ferramentas necessárias para localizar o problema e quais são as
possibilidades para resolvê-lo, tendo como objetivo uma tomada de ação.
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O RECONHECIMENTO DO ENSINO DOMICILIAR
NO BRASIL

SILVA, S. M. (AUTOR PRINCIPAL); SEROTINI, A. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - (UEMG)

O presente trabalho visa tratar sobre o tema ensino domiciliar (homeschooling), no Brasil,
voltados para crianças e adolescentes, buscando analisar os Direitos Fundamentais das
crianças e adolescentes, nos dias atuais, nas modalidades já existentes e regulamentadas,
buscando amparo na Legislação, doutrina e jurisprudências, além das Diretrizes de Base da
Educação Nacional se faz necessário entender o ensino no Brasil, desde a colonização, suas
alterações até o alcance do Recurso Extraordinário nº 888815 do Supremo Tribunal Federal. O
que mudou no ensino no Brasil, quais as necessidades das crianças e Adolescentes e
principalmente, quais a regras e regulamentação necessária para que esta modalidade de
ensino conhecida mundialmente tenha sucesso e apresente resultados satisfatórios,
considerando a proteção integral dos direitos das crianças e dos adolescente. Em mais de
sessenta países diferentes o Ensino domiciliar é reconhecido e regulamentado, respeitando à
liberdade dos pais, no tocante à Educação dos seus filhos, já que são os mais interessados.
Para o STF a modalidade de Ensino Domiciliar é possível, porém necessita de regulamentação.
Ainda neste sentido entende o STF que a escola não é a única instituição apta a garantir os
direitos à educação previsto nas legislações vigentes. O presente trabalho, conclui que o
Estado é omisso, no tocante ao Ensino Domiciliar na medida que não proíbe, tão pouco
autoriza. A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional e o
Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê, a obrigação de frequentar escolas. Ocorre que,
crianças e adolescentes podem aprender e se expandir conhecimentos por outros meios sem
frequentar o ensino regular como já ocorreu em outras épocas no Brasil e ocorre até os dias
atuais em vários países., preservando o melhor interesse da criança e do adolescente. Em
países que esta modalidade é regulamentada os resultados são satisfatórios, e sabendo que os
pais tem direito à escolha de melhor modalidade de ensino, cabe a eles a liberdade de escolha,
sendo que esta modalidade homeschooling, não fere nenhum direito da criança e do
adolescente, tão pouco, a Carta Magna. Dessa forma, entendendo que os pais têm direito à
Educação em seu seio familiar, O Estado, poderá viabilizar o ensino domiciliar partindo de
premissas corretas, pautando nos princípios do pluralismo de ideias e na liberdade de aprender,
tornando válido mais uma modalidade de ensino no ordenamento jurídico.
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PATRIMÔNIO INDUSTRIAL CONSTRUÍDO NA
ÁREA URBANA DE SÃO CARLOS, 1890 A 1930:
MUDANÇAS E PRESERVAÇÃO - ESTUDO DAS

INDÚSTRIAS GIOMETTI SA

PERON, G. (AUTOR PRINCIPAL); CERÁVOLO, A.L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Patrimônio Industrial, objeto central deste trabalho, abrange desde pequenos galpões até
grandes estruturas, que frequentemente estão vazias ou mudaram de função, por isso sua
preservação e conservação são “polêmicas”. Porém, a demolição desse conjunto implica uma
mudança significativa na paisagem urbana. É necessário estudar esse patrimônio e avaliar os
bens que deverão ser preservados para garantir uma identidade da população em relação ao
território. Nessa perspectiva, este trabalho objetiva contribuir para o levantamento e
conhecimento do patrimônio industrial em São Carlos. A pesquisa não tem a abrangência
requerida na arqueologia industrial. Não foi possível estudar o maquinário e a condição de
produção. Priorizou-se o levantamento arquitetônico, histórico e a análise morfológica. Para
isso, foi analisada a importância do crescimento industrial na cidade em relação à economia do
período, a adoção do trabalho livre e a imigração estrangeira, juntamente com um significativo
crescimento populacional devido à construção da ferrovia e à oferta de novos empregos. Foi
indicado e analisado o conjunto arquitetônico industrial de São Carlos que está preservado,
para isso foi realizado a construção de uma tabela para registrar os nomes das indústrias e
comércios encontrados, juntamente com o nome do seu proprietário, seu ramo de produção,
anos de fundação e encerramento, e sua localização na cidade. Paralelamente, os imóveis
foram localizados num mapa, as indústrias foram caracterizadas por cores, segundo os ramos
que atuam. Para um estudo aprofundado foi escolhida a Indústria Giometti S/A, visto que ela
ainda está´ em funcionamento e mantém equipamentos, maquinário, meios de produção e
formas de trabalho similares as do início do século XX. Foi realizada uma visita guiada pelo
atual dono da indústria, onde foi possível analisar a arquitetura e o funcionamento dos prédios e
da produção, além de ter a possibilidade de fotografar e ter acesso a desenhos da planta da
fábrica.
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PERCEPÇÕES SOBRE O S APOIOS E FATORES
PROTETIVOS NO PROCESSO DE

ENFRENTAMENTO DA DOENÇA ONCOLÓGICA

GAGLIARDI, D.C. (AUTOR PRINCIPAL); ARAÚJO, E. A. C.
(ORIENTADOR); SILVEIRA, E. A. C. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O câncer é uma doença que tem se destacado pelo aumento no número de casos em todo o
mundo, e seu diagnóstico, seja ele benigno ou maligno, pode causar diferentes reações e
impactos ao sujeito e seus familiares, em especial, ao que ocupa a função de cuidador, isso
porque o câncer ainda está entre as doenças que mais provocam medo e preocupações na
população, e traz consigo uma imensa carga de condenação, sofrimento, dor, mudanças,
perdas, medos e aproximação com a morte, e, apesar dos avanços em relação a seu
diagnóstico e tratamento, o estigma em relação a ele ainda permanece intenso na sociedade. A
pesquisa buscará identificar concepções e percepções do paciente oncológico e do familiar
cuidador sobre apoios e fatores protetivos no processo de enfrentamento do câncer, visto que,
de acordo com a literatura, estes são de fundamental importância durante o processo de
enfrentamento de uma neoplasia, podendo interferir diretamente na qualidade de vida dos
envolvidos, no manejo e cuidados com o paciente e nas formas como ambos lidam, percebem e
enfrentam o câncer. Esta ainda terá o intuito de verificar as possíveis contribuições da
Psicologia neste momento da vida do sujeito dado que tal adoecimento não é visto apenas
como conjunto de sintomas, mas tem uma representação simbólica, moral, social e psicológica
que causam diferentes tipos de reações e sentimentos, sendo fundamental, além da assistência
médica, a assistência psicológica adequada para os envolvidos. Trata-se de uma pesquisa com
enfoque qualitativo feita com dois grupos de participantes, sendo um grupo composto por
pacientes acometidos pela neoplasia e o outro por familiares que assumiram o papel de
cuidador. Para coleta de dados serão utilizados dois roteiros de entrevista semiestruturada,
composta por questões abertas e fechadas. Para análise dos dados será utilizada a Análise de
Conteúdo proposta por Bardin. Espera-se com este estudo obter subsídios que aumente o
conhecimento sobre a temática, assim como possibilite melhorias e maior humanização no
atendimento e intervenções futuras para com o público investigado.
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PESQUISA SOBRE FOTOGRAFIA: TECNOLOGIA
DIGITAL E ANALÓGICA

PRATA, L.E. (AUTOR PRINCIPAL); JUNIOR, R.A.P. (CO-AUTOR);
JUNIOR, W.J.D (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Criada por cientistas no final do século 19, no seu início a fotografia tinha apenas o caráter
predominantemente documental. Só depois de alguns anos um grupo de artistas criou o
movimento pictorialista, tentando elevar o status da fotografia ao da arte, assim influenciando
inúmeros movimentos artísticos da época. Contudo, ao passar dos anos a tecnologia das
maquinas fotográficas foram evoluindo junto com os avanços tecnológicos, passando o famoso
Polaroid para as maquinas digitais e celulares. Com o abandono dos filmes 35mm muitos
fotógrafos ainda debatem que as fotos retiradas com maquinas digitais tendem a ser inferior na
qualidade de imagem, principalmente na palheta de cores que a tecnologia analógica consegue
atingir, muitas vezes alcançando maiores espectros de cores. A pesquisa visa tratar sobre a
história geral da fotografia, desde sua origem no final do século 19 até os dias atuais, onde
grande parte dessa arte se encontra nas redes sociais. Será colocado em pauta uma das
questões mais decorrentes entre os críticos e fotógrafos mais antigos, onde qual das
tecnologias fotográficas se mantem superior a outra, analógica ou a digital? A pesquisa será
feita com base no estudo do caso abordando as diferentes tecnologias da fotografia, onde será
feito uma pesquisa de campo, mostrando imagens para complementar as ideias da pesquisa. O
cenário será focado em nosso pais desde o final dos anos 90 até os dias atuais. Assim serão
ilustradas as evoluções fotográficas por meio de imagens. Espera-se como resultados um
debate sobre as tecnologias fotográficas juntamente com sua origem e evoluções ao longo da
história.Na pesquisa de campo teremos como base o nosso país em destaque, porém como a
fotografia surgiu em diferentes regiões do mundo e criada por um grupo de cientistas no seu
inicio será abordado de maneira global e depois será afunilado para as tecnologias atuais
juntamente com o cenário brasileiro.
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POLUIÇÃO VISUAL E PUBLICIDADE ABUSIVA

ANTONIO, MIGUEL (AUTOR PRINCIPAL); MARCACI, S.C. (CO-
AUTOR); FARIA, A.V.S. (CO-AUTOR); FARIA, M.D. (CO-AUTOR);

JUNIOR, W.J.D (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Com a evolução do mercado, a competitividade tem aumentado cada vez mais. Pequenos
negócios vêm ganhando visibilidade através de divulgações, e grandes empresas investem
cada vez mais em Marketing, podendo chegar em até dez porcento do seu faturamento ou
mais. O fator que problematiza tal situação é a disputa desenfreada entre os concorrentes, de
modo que o exagero em se sobressair em relação ao adversário vem poluindo visualmente a
estética urbana através de placas, postes, outdoors, banners, cartazes e outros veículos de
anúncios. No Brasil, por exemplo, é possível notar esse abuso nas épocas de eleições, que
causam estresse e outros fatores relacionados à paisagem urbana e ambiental. No intuito de
promover visibilidade, candidatos exageram na distribuição de panfletos, podendo causar até
mesmo entupimento de bueiros, danificando o meio ambiente. Alcançar seu cliente de forma
positiva é fundamental para conquistar confiança. Entretanto, as empresas em sua busca
exagerada de satisfação, criam relação de inconveniência, deixando claro seu desespero em
vender. O objetivo do trabalho é mostrar que a Publicidade Abusiva não atende aos objetivos
propostos, prejudicando mais os ambientes do que ajudando na informação de quem os
visualiza. Também existe a questão da poluição visual, onde a necessidade de levar a
informação/ produto para o consumidor é tão grande que muitas vezes causam grande
desconforto visual e espacial. A pesquisa foi realizada através de análises de artigos, buscando
pontos de vista que compreendem a necessidade da publicidade, mas enxergam que o seu
exagero gera riscos ambientais. De forma descritiva, foi relatado a contextualização de artigos,
interpretando e gerando dados. Para isso, utilizou-se o Google e Google Acadêmico para
procurar por “Poluição Visual” e “Publicidade Abusiva”. Nisso, dentre os 6.960.100 resultados,
foram selecionados e utilizados os conteúdos de dois artigos e dois blogs que passaram por
análises.
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PRECONCEITO LINGUÍSTICO NA
ALFABETIZAÇÃO

OLIVEIRA, A.C.T (AUTOR PRINCIPAL); MARINA, R. (CO-AUTOR);
PEREIRA, A.S. (CO-AUTOR); FELIX, L. (CO-AUTOR); MORAIS,

T.S. (CO-AUTOR); SILVA, D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Preconceito Linguístico na Alfabetização OLIVEIRA, A.C.T.(AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA,
A.S.(CO-AUTOR); MORAIS, T.S.(CO-AUTOR); MARINA, R.(CO-AUTOR); FELIX, L. (CO-
AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) Considerando-se que a heterogeneidade
linguística não é reconhecida pela escola e/ou pelos professores de língua, elabora-se este
trabalho visando a contribuir no desenvolvimento de estudos ligados ao preconceito e à
intolerância na linguagem na fase da alfabetização. Quando se pensa em preconceitos,
relaciona-se a algo negativo e se entende que as pessoas não aceitam a forma de vivência de
cada um. Isso pode gerar diversos transtornos psicológicos, uma vez que a metalinguagem
preconceituosa também denuncia outros preconceitos de ordem social, racial, política, religiosa
entre outras e o educador precisa saber reconhecê-los e ter um material norteador para abordar
tais variações no ambiente escolar. Sabe-se que há várias formas de comunicação, o bebê se
comunica com a sua mãe através do olhar; na infância, a criança começa a pronunciar suas
primeiras palavras e é na fase da alfabetização que a criança começará a enriquecer seu
vocabulário. Assim, este trabalho propõe uma reflexão linguística em relação à forma de
abordagem dos fenômenos de variação linguística na fase da alfabetização. Espera-se oferecer
procedimentos metodológicos que contribuam significativamente para uma educação linguística
menos marcada pela intolerância. Por meio de estudo de natureza bibliográfica, apresentam-se
as concepções teóricas da pesquisa dentro da perspectiva funcionalista e sociolinguística,
tendo em vista, basicamente, a competência comunicativa, teoria exposta em Bakhtin (1992),
Neves (1997) e Viveiros. Desse modo, nosso objetivo é disponibilizar um material pedagógico
que faça essa reflexão sobre as variabilidades linguísticas na alfabetização, visto que não se
pode negligenciar esse aluno como sendo ''deficiente linguístico'', pois no português podemos
envolver padrões de diversos tipos de contextos. Palavras-chave: Variabilidade Linguística.
Preconceito Linguístico. Alfabetização.
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PROGRAMA INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR II:
UM ESTUDO PRELIMINAR SOBRE AS

COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS

SARAFANA, G.A. (AUTOR PRINCIPAL); PINHEIRO, P.C. (CO-
AUTOR); LEITE, G.C. (CO-AUTOR); GALLO, A.R. (ORIENTADOR) 
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O conceito de competência indica aptidão, conhecimento ou capacidade em alguma área
específica. A palavra “competência” está associada à qualidade de quem é capaz de apreciar e
resolver determinado assunto ou realizar determinada tarefa. Na prática, a competência diz
respeito à aptidão, habilidade e capacidade de resolver problemas. A competência pressupõe
uma ação que agrega valor diante de novas situações. A competência profissional remete à
ideia de capacidade, soma de conhecimentos ou habilidades. Dessa forma, espera-se que o
profissional dotado de competências encontre mais facilidade para se colocar no mercado de
trabalho. Um dos significados atribuídos à competência diz respeito à aptidão profissional que
as empresas desejam em seus colaboradores. Esse tipo de competência é voltado para o
atendimento das necessidades empresariais, especialmente, as de caráter urgente e imediato.
Em geral, quem apresenta essas competências consegue trabalho com mais rapidez e
facilidade. Com a elevada competitividade do mercado, não basta apenas dominar a parte
técnica exigida para ocupar determinado cargo em uma empresa. É necessário que o
profissional também apresente algumas competências comportamentais consideradas
essenciais para as empresas. Diante disso, é preciso que os profissionais que compõem o
mercado de trabalho hoje invistam no aprimoramento das competências que possuem e no
desenvolvimento daquelas que ainda precisam ser estimuladas, para que, dessa maneira, eles
tenham a oportunidade de construir uma carreira de sucesso. Neste sentido fazer cursos,
participar de palestras e eventos, ler cada vez mais sobre o assunto, e realizar diversas outras
atividades é algo que vai agregar mais valor a carreira e ajudar a desenvolver as competências
esperadas pelo mercado atual. Aqui estão algumas características para que ser um profissional
de excelência: • Mostrar-se disponível, ser prestativo e ajudar sempre que possível; • Manter-se
atualizado; • Saber ouvir; • Ser comprometido; • Saber trabalhar em equipe; • Ser flexível; • Ter
uma boa gestão do tempo; • Saber se comunicar de maneira clara e objetiva; • Vender suas
ideias e ter capacidade de persuasão; • Evitar fofocas; • Ter bom humor Diante de tudo isso,
vemos o quão importante é o tema das competências profissionais e, concluímos o quão
fundamental o mesmo é para termos uma carreira profissional excelente.
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O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma associação civil de direito privado, sem
fins lucrativos e de fins não econômicos, reconhecida como entidade de assistência social que,
por meio de diversos programas, dentre eles o de aprendizagem e o estágio de estudantes,
possibilita aos adolescentes e jovens uma formação integral, ingressando-os ao mundo do
trabalho. As principais responsabilidades no CIEE são manter em dia as contratações com os
aprendizes, entrega de calendários, declarações e o arco de validação. Com os estagiários as
funções são: manter sempre o TCE – Termo de compromisso estagiário e TA – Atermo Aditivo
em dia, dando baixa logo após a entrega no posto de atendimento e os convênios das
empresas, fazendo visitas diariamente para sanar todas as dúvidas. O posto 0145 São Carlos,
possui 14 colaboradores, sendo 3 estagiários, 2 assistentes, 1 consultora, 1 supervisor, 1
faxineira e 6 instrutores que capacitam os aprendizes. O CIEE é organizado, pois possui um
departamento específico para cada situação. Existe um planejamento estratégico por parte de
alguns departamentos, nos quais, semanalmente a gerência realiza uma reunião e faz um
levantamento de como foi conduzida a semana, seus pontos positivos e negativos, o que está
de acordo com o que foi proposto e o que precisa ser melhorado, evitando falhas e buscando a
melhoria contínua. O CIEE tem como diferencial a preparação dos jovens estudantes para o
mundo do trabalho, sendo essencial para concursos e processos seletivos com todas as
orientações a quem deseja conquistar uma vaga no mundo do trabalho. São oferecidos para os
candidatos diversos assuntos relacionados à área de seleção, como fazer um currículo, dicas
para participar de dinâmicas e entrevistas, informações sobre testes, fortalecer e aumentar as
oportunidades dos participantes ao ingresso no mundo do trabalho, pois são competências
técnicas fundamentais no mundo corporativo. Possui também cursos com o objetivo de auxiliar
na escolha profissional, propiciando momentos de reflexão sobre os fatores decisórios e no
momento da vida. Ou seja, é uma empresa que prepara e orienta os estudantes a ingressarem
no estágio e capacitar para o mercado de trabalho. A seguir colocaremos algumas propostas de
melhoria. Recrutamento: é realizada uma conversa com o supervisor e prova de redação,
porém, o recrutamento deve ser mais elaborado e estruturado, aplicando provas, dinâmicas e
ser feito por fases. Com isso, a empresa acaba tendo uma rotatividade muito alta e acaba
sendo prejudicada. Portanto, falta um recrutamento e seleção eficaz e que seja realizado por
profissionais capacitados, para assim, conseguirmos identificar os perfis mais adequados e
preparados para ocupar as funções necessárias e diminuir o índice de rotatividade.
Treinamento e Desenvolvimento: é realizado pela UNICIEE (Universidade Centro de Integração
Empresa-Escola), mas funciona em algumas partes, tais como: quando um colaborador entra
no CIEE, ele tem todo um treinamento online, aonde se tem uma noção de como é o CIEE.
Mesmo com os cursos do UNICIEE ainda falta treinamento presencial e dinâmico, por mais que
já se fez o curso online, é na prática que realmente se aprende.
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Esta pesquisa busca entender que a proatividade é uma das grandes qualidades que várias
organizações e instituições buscam na personalidade de um indivíduo. Define-se proatividade
como o ato de evitar ou resolver um provável problema antes mesmo que ele aconteça,
planejando e executando ideias e tarefas. Uma pessoa proativa consegue evitar situações
negativas ou de prejuízos para uma organização (COVEY,1989). As organizações precisam
acompanhar as mudanças para sobreviverem e se manterem competitivas. Por outro lado, todo
profissional também deve ficar atento a essas transformações, principalmente, para não perder
espaço e conseguir se reinventar dentro da sua área de atuação. Ser um profissional proativo
tem se tornado, a cada dia, um fator essencial para se destacar no ambiente corporativo.
Antecipar-se diante das situações, problemas e dificuldades, propor soluções, capacidade de
adaptação a diferentes contextos, dinamismo, são características que podem gerar resultados
expressivos na carreira de qualquer profissional e podem contribuir com o crescimento e
desenvolvimento organizacional (ALBUQUERQUE;RIBEIRO, 2013). A adaptabilidade de
carreira é definida como a prontidão para lidar com tarefas previsíveis de preparação e
participação em papéis de trabalho e ajustes imprevisíveis impostos por mudanças nas
condições de trabalho. Portanto, os profissionais e empresas de sucesso são aqueles que
conseguem se adaptar não em função do problema, mas da oportunidade, não apenas em
função das pendências, mas mudam em função das tendências. Estes enxergam antes o que
há de vir e com essa visão de futurismo vão se reinventando, assim, quando chega o novo
momento estarão a frente e adequados ao novo contexto. Existem dois tipos de adaptabilidade:
Pessoas proativas assumem a responsabilidade por suas ações, pensamentos ou sentimentos,
não culpam as circunstâncias ou o ambiente, mas focam em seu interior, seus valores, suas
crenças para decidir suas vidas. Diferentemente das pessoas reativas, que reagem após um
acontecimento. São aquelas que vivem em função do ambiente que as cercam, se o tempo está
bom, elas se sentem bem, caso contrário, ficam mal. O que diferencia o proativo do reativo é a
capacidade de cada um se tornar responsável por suas atitudes e ações, ser ativo diante das
oportunidades ou passivo, esperando pelos outros ou pelas circunstancias ideais. Como a
proatividade é um hábito formado por atitudes, nota-se que todos podem se aperfeiçoar nesse
quesito, cabe a reflexão sobre em qual círculo os próprios indivíduos estão se dedicando mais e
a cada dia promover uma pequena mudança que no futuro certamente resultará em melhores
resultados. Quando definimos uma pessoa como proativa ou reativa não devemos rotular de
maneira absoluta o seu comportamento. Ninguém é totalmente proativo ou reativo em todas as
áreas de sua vida. Em geral, as pessoas são uma mistura entre proatividade e reatividade.
Todavia, é importante notar que proatividade é uma característica que se pode desenvolver,
envolvendo assim, uma mudança. O indivíduo proativo é movido por visões, aspirações,
objetivos e metas. Ele não apenas reage, mas interage, agrega, modifica e interfere em tudo o
que se encontra em sua zona de influência. O proativo modela a vida partindo da matéria-prima
que a própria vida lhe dá: a possibilidade de modificar o que pode e deve ser modificado.
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O objetivo deste trabalho é apresentar como a criatividade está totalmente envolvida nas
organizações. Veremos os estímulos e barreiras para o envolvimento da mesma nas empresas.
Bedani (2012), apresenta criatividade organizacional como sendo um processo originário das
características da personalidade, conhecimento, habilidades e motivação dos membros de uma
organização. O autor também associa criatividade a algo proveniente do ser humano. É
importante observar que alguns escritos sobre criatividade e inovação utilizam constructos
como “organização criativa”, “criatividade organizacional”, etc. Todavia, se a criatividade é uma
propriedade do ser humano, pode ser inadequado utilizar tais expressões. A organização em si
não cria nada, pois é somente um conjunto de elementos produtivos, racionalmente
estruturados para o atingimento de objetivos predeterminados. Percebe-se que como sendo
componente humano, a criatividade é peça fundamental para a competitividade e até
sobrevivência das organizações, pois várias são as barreiras encontradas no ambiente
organizacional quando se procura agir de forma inovadora e diferente dos padrões
estabelecidos. O que se percebe nos estudos organizacionais é que o ser humano tem uma
característica peculiar no que move às inovações e mudanças nas empresas. O contexto para a
implementação da criatividade deve privilegiar, além desses fatores já citados, a autonomia, a
igualdade nas relações entre funcionários, a tolerância, valorização do sucesso e da
competência, a cortesia e o respeito nas relações de trabalho. Bedani (2012) afirmou que esses
são os valores comportamentais mais "nobres" que o simples espaço físico e a determinação
da vestimenta dos funcionários. Assim "a manifestação da criatividade seria estimulada por
ambientes de trabalho que possibilitem o exercício da liberdade e estimulem a curiosidade dos
seus membros. A autonomia, é outro fator cuja ausência pode ser inibidora da criatividade na
organização. Funcionários sem autonomia dificilmente terão ideias criativas que possam ser
transformadas em inovações. Analisando mais estudos sobre barreiras à criatividade percebe-
se que os obstáculos à criatividade envolvem a estrutura organizacional, liderança e falta de
capacitação são bastante apontadas. É importante destacar as metas organizacionais na
criatividade das equipes, pois se forem muito avançadas e inatingíveis, a imposição de desafios
e a pressão por resultados podem ter resultados negativos sobre o potencial criativo dos
funcionários. É preciso que as metas sejam atingíveis, realistas e que estimulem seus
colaboradores a atingi-las. A criatividade está diretamente relacionada com a sobrevivência da
organização pois é uma condição para a inovação e para a mudança. Portanto, um dos
desafios é encontrar meios de eliminar barreiras, estimulando a expressão da criatividade entre
seus membros.
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PROGRAMA INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR: UM ESTUDO SOBRE A LIDERANÇA
HUMANIZADA A gestão humanizada é uma forma de transformar o ambiente de trabalho em
um lugar agradável e se preocupar com o desenvolvimento da equipe. O objetivo é valorizar o
relacionamento, interação e o bem estar de todos em prol da produtividade. Desenvolvê-la não
é tarefa fácil, trata-se de abraçar novos hábitos e valorizar o capital humano, atualmente as
organizações estão cada vez mais interessadas no desenvolvimento das equipes como único
meio de chegar ao sucesso. Quando alguém assume uma posição de liderança, ou seja, passa
a ser a figura que inspira, direciona, defende e responde por um grupo, naturalmente, ela passa
a ser responsável pelo desenvolvimento das pessoas que o compõem. Líderes humanizados
deixam legados, ensinam o que sabem, marcam positivamente as vidas dos liderados que
passam por uma gestão. Os líderes humanizados possuem identidade única, formada por
habilidades e qualidades que necessitam ser aperfeiçoadas. Para se tornar um líder mais
produtivo e que desenvolva a sua equipe da melhor forma possível encontram- se dicas
práticas para ajudar a desenvolver e traçar planejamentos e estratégias. Não há liderança bem
feita sem dois requisitos básicos de sobrevivência a qualquer líder: educação e empatia. Um
líder humanizado e inteligente emocionalmente não gera medo em seus parceiros. Porque o
liderado nada mais é do que um parceiro de trabalho, é alguém que está junto ao líder em
busca de um resultado comum a todos. Foco, performance, sinergia com o time, inteligência
emocional, humildade, empatia e transformação, são os principais fatores para obter uma
liderança humanizada. Competências de um líder humanizado: a) Comunicação: o líder
humanizado ouve com atenção e serenidade. Preocupa-se em transmitir suas mensagens com
clareza e o faz de forma aberta. Sabe adequar sua comunicação ao estado emocional do
receptor. Lida de forma direta com questões delicadas. Possui todos os canais de
comunicações abertos. b) Autocontrole: um líder humanizado é capaz de dominar suas
explosões emocionais e ações impulsivas, consegue conter suas expressões em razão de seus
sentimentos, quando não são adequados. Tem facilidade de pensar com clareza e agir de forma
dissertativa, ainda que sob pressão. c) Otimismo: o líder é movido pela esperança do sucesso e
não pelo medo do fracasso. Encara os obstáculos como oportunidade de crescimento ou
circunstâncias contornáveis. Inspira a sua equipe através do positivismo. d) Adaptabilidade: o
líder humanizado tem a capacidade de ser flexível, adequar suas condutas de acordo com as
exigências das situações. Lidar bem com demandas simultaneamente e encara os imprevistos
de maneira natural. e) Autoavaliação correta: um líder humanizado tem clareza das suas
capacidades e limitações. Assume os seus resultados e aprende com eles. Sabe rir de si
mesmo e ter facilidade em aceitar feedback tanto de seus liderados, como de seus superiores.
f) Influência: um líder humanizado tem consciência de como seu estado de respeito influenciar
no desempenho dos seus liderados, cria proximidade e a equipe se sente à vontade na
presença dele. O bom líder traz consigo inúmeras características indispensáveis, humildade
com todos que o cercam NÃO SEJA CHEFE, SEJA LÍDER, E DE PREFERÊNCIA
HUMANIZADO Gimenes,Flavia,linkedin 2019
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PROGAMA INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR: um estudo preliminar sobre a Inteligência
Artificial e a Gestão de Pessoas Resumo: A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência da
computação que se destina a criar dispositivos capazes de simular inteligência humana. Assim
sendo, essas máquinas podem raciocinar e apresentar, de forma rápida, a solução de
problemas, mover e manipular objetos, etc. Quando desenhado para usar a IA, um sistema tem
conhecimentos e é dotado da capacidade de programar, perceber, aprender e escolher, entre
opções preestabelecidas, qual é a mais adequada. Tudo isso feito por meio de um banco de
dados que é abastecido com novas informações constantemente. Como a maioria das
novidades tecnológicas, a inteligência artificial tem seus defensores e também os seus
detratores. No entanto, a despeito das opiniões contra ou favor, ela é uma realidade e cresce
em diversos âmbitos do mundo moderno. O termo Inteligência Artificial foi criado em 1950 -
1956 pelo pioneiro da computação Alan Turing, só popularizado hoje pelo crescente volume de
dados disponíveis, algoritmos avançados e melhoria no poder de armazenamento
computacional. As primeiras pesquisas foram nos anos 1950, onde exploraram temas como
resolução de problemas e métodos simbólicos. No final dos anos 1960, o interesse dos
pesquisadores explorou a capacidade dos computadores em imitar ações e raciocínios de seres
humanos em jogos simples, como o de damas e, posteriormente, em outros mais complexos,
como o xadrez e o GO (jogo chinês conhecido por ser um dos mais complexos do mundo).
Foram essas pesquisas que estabeleceram as bases para alguns dos aplicativos de Inteligência
Artificial existentes hoje, como chatbots, assistentes domésticos e carros autônomos (Dennis
Gomes, 2010). Sabe-se que a área de Recursos Humanos é o coração de uma empresa.
Afinal, esse setor cuida do bem mais precioso da organização: o capital humano. Contudo, as
tarefas do RH envolvem o manejo de muitas informações e procedimentos que precisam ser
eficientes. A IA tem ajudado alguns processos do setor de Recursos Humanos: Recrutamento e
Seleção; Avaliação de Candidatos e Estratégias internas. Uma excelente ideia para a melhor
comunicação entre RH e funcionários da organização seria um aplicativo onde seriam
disponibilizadas informações como datas de pagamentos, calendário de feriados, eventos,
programação semanal, oportunidades em novas vagas para recrutamento interno e externo,
absenteísmo, benefícios, etc. A IA depende de um modelo pré-determinado, estruturado por
pessoas com a experiência e as habilidades necessárias. Sendo assim, é muito importante que
a instituição utilize a Inteligência Artificial nos processos do RH. Desse modo, essa área
contribuirá com resultados mais eficientes para a empresa.
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O presente resumo versa sobre o termo Inteligência emocional, que é uma das habilidades do
profissional do século XXI. Ela envolve o reconhecimento e a avaliação das emoções de outras
pessoas, o estabelecimento de empatia com esses sentimentos e, a produção de resultados
desejados. Além disso, a inteligência emocional compreende a identificação dos nossos
próprios sentimentos, para que consigamos gerir as emoções dentro de nós. Trata-se de uma
habilidade social extremamente importante para líderes e gestores e que será muito necessária
e exigida em todas as empresas do futuro. A pesquisa desenvolvida consistiu em apresentar
um referencial teórico abordando o conceito de inteligência emocional, inteligências múltiplas e
a relação entre a inteligência intelectual e a emocional. Neste trabalho, apresentamos as ideias
de Daniel Goleman, considerado o “pai da Inteligência Emocional”. Também são colocados pelo
ponto de vista dos pesquisadores Howard Gardner, Peter Salovey e John Mayer, David
Wechsler e Edward Thorndike. Vive-se em um mundo que sempre enfrentou mudanças, mas
que hoje se depara com o desafio da celeridade e da fluidez, pois a tecnologia promoveu
alterações exponenciais no ritmo das mudanças. E isso demanda de nós, seres humanos, uma
incrível e constante capacidade de adaptação. É por isso que precisamos da Inteligência
Emocional. Ela é composta por uma série de habilidades que permite que se consiga
reconhecer, compreender e controlar emoções – individuais e coletivas. A Inteligência
Emocional é, talvez, o fator mais importante para ajudar a viver uma vida com sentido, saudável
e bem-sucedida. Comparada ao Quociente de Inteligência, a Inteligência Emocional é um
indicador melhor de sucesso pessoal, social, financeiro e profissional. E, ao contrário do QI,
pode-se elevar Inteligência Emocional, ao longo da vida. O termo QI foi usado por muito tempo
para predizer o sucesso ou fracasso das pessoas. No entanto, o QI contribui com cerca de
somente 20% para os fatores que determinam o sucesso na vida, deixando 80% para outras
variáveis e circunstâncias, como por exemplo, a classe social, a sorte e a Inteligência
Emocional. A Inteligência Emocional é a base para o desenvolvimento da maior parte das
habilidades interpessoais exigidas para o sucesso no mercado de trabalho. E, por isso, é muito
importante aprender como gerenciar as suas emoções e a das pessoas à sua volta no ambiente
profissional. Atualmente, muito tem se falado sobre como desenvolver a inteligência emocional
no ambiente organizacional, visto que o equilíbrio emocional no trabalho vem adquirindo cada
vez mais importância. Pouco se percebe o quanto as emoções são importantes no ambiente
organizacional, sendo determinantes para os resultados no trabalho e, consequentemente, para
o sucesso das empresas. Saber lidar com as emoções é essencial para que o profissional
possa desenvolver todo o seu potencial produtivo. Portanto, a competência emocional é
imprescindível para aqueles que pretendem alcançar um excelente desempenho em qualquer
âmbito.

CIÊNCIAS HUMANAS 303





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

PROGRAMA INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR:
UMA PROPOSTA DE MELHORIA PARA A GESTÃO
DE PESSOAS DA EMPRESA "ROCHA ATACADO"

ELEUTÉRIO.A.P.F (AUTOR PRINCIPAL); OLIVEIRA.L.F (CO-
AUTOR); MARÇAL.J.C.A. (CO-AUTOR); FREITAS.V.E. (CO-

AUTOR); MARIANO.V.A.M. (CO-AUTOR); GALLO, A.R.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A empresa “Rocha atacado” possui uma história de muita dedicação, persistência e foco no
cliente. Ela surgiu em 1960 na cidade de Maringá - PR como representante comercial
atacadista do gênero alimentício. Houve uma rápida expansão e nos anos de 1980 foi aprovado
o projeto de uma sede na capital paulista. Ainda nos anos de 1980, mais precisamente, em
1989, ganhou o prêmio de melhor empresa. Essa expansão foi tão grande que, em 1994, foi
criado a área de Recursos Humanos para organizar as condições de trabalho dos funcionários,
formar pessoas de estágios e implantar o programa de treinee. Também foram definidos os
compromissos, missão, visão e valores. Atualmente, a empresa que possui sedes em diversos
estados e cidades, com centenas de funcionários, demonstra a sua cultura através de uma
Mandala com 6 tópicos, cuja primeira regra é o FOCO NO CLIENTE, pois todo funcionário é
treinado a entregar o melhor aos seus cliente, pois sem eles não há empresa, depois vem agir
como uma família, liderar e formar pessoas, orgulho de ser e saber negociar. A área de
Recursos Humanos da empresa é bem completa, ela possui todas as características que
podem ser atribuídas a esse setor. Essas características vão desde recrutamento e seleção até
treinamento e desenvolvimento, homologação e avaliação de desempenho. Cada loja possui
duas pessoas responsáveis pela área para fazer toda a gestão do setor e cuidar de todos os
funcionários. Ao analisar-se a empresa, percebeu-se uma dificuldade muito grande no
armazenamento dos currículos e divulgação das vagas. A vaga é divulgada apenas
internamente e exposta na própria loja. Todo dia a gestora do R.H coloca uma caixinha na
recepção, onde pessoas depositam o seu currículo e, no final do dia, é retirada. Os currículos
são armazenados em pastas por ordem alfabética e ficam guardados por até três meses.
Quando há uma vaga disponível a gestora do R.H pega os currículos e olha um por um até
achar pessoas com o perfil adequado para tal vaga. Entra em contato com eles e, após isso, faz
a entrevista com os candidatos e a contratação. Nossa proposta de melhoria é para sanar essa
dificuldade e trabalho que a empresa tem. Propusemos a empresa que as vagas poderiam ser
divulgadas em sites de emprego, balcão de emprego e no próprio site da empresa, poderia ter a
opção de trabalhe conosco. Nesses meios de divulgação seria preenchido um formulário cujas
informações dos candidatos seriam enviadas para um sistema inteligente e, no momento que
abrisse a vaga, a gestora poderia filtrar as informações que se enquadraria em cada perfil de
uma forma mais prática, eficaz e assertiva. Se a divulgação foi por meio do balcão de emprego
a empresa só teria o custo da divulgação da vaga e esse “filtro assertivo” seria feito por meio do
próprio balcão de emprego que enviaria os perfis adequados e a empresa faria apenas a
seleção dos candidatos. Acreditamos que nos tempos de hoje, com a informatização dos
sistemas, a empresa teria um custo/benefício melhor e as contratações ocorreriam de uma
forma mais cuidadosa e eficaz.
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PROJETO ARQUITETÔNICO MODULAR DE UM
COCHO PARA GADO COM UTILIZAÇÃO DE

ENERGIA SOLAR

PALLONE, BEATRIZ (AUTOR PRINCIPAL); GONÇALVES, DECIO
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente projeto de pesquisa é baseado na concepção e no desenvolvimento, bem como a
construção, de um artefato arquitetônico, denominado BOVINUS, um Cocho para Gado
concebido em madeira perfilada roliça, extraída de reservas de reflorestamento. Considerando
o uso a que se destina e suas características projetuais voltada para a agropecuária, o emprego
do material madeira foi a opção natural, em função de suas características, propriedades
físicas, mecânicas e suas especificidades, foi escolhida a espécie de eucalipto clonado, da
classificação botânica dicotiledônea, com densidade aparente de 670 kg/m³ e Classe de
Resistência C40. A estrutura caracteriza-se por elementos do tipo pórticos planos, biarticulados,
bi engastados e conexões rígidas. A palavra “cocho”, conforme o dicionário, é definida como
uma espécie de vasilha oblonga, ou seja, alongada, mais comprida que larga, onde se colocava
água ou alimento para o gado. Nos dias atuais, aplica-se o termo, mais especificamente, a
condicionar de forma segura, principalmente, ração e sal, protegendo-as das intempéries, para
alimentação do gado, de forma adequada. O seu sistema construtivo simples, do tipo modular,
caracterizado como treliça tem como característica principal ser permeado por métodos
construtivos racionais que possibilitam sua montagem e desmontagem de forma rápida e
prática. Ficando parte chumbada em uma base de concreto, e parte acima do solo, evitando,
assim, contato da madeira com a umidade, a partir da utilização de um tubo de PVC com 40 cm
de comprimento. O projeto visa também uma cobertura em painéis fotovoltaicos, que
protegendo o alimento das intempéries naturais, criam uma sombra artificial, além de produzir
energia para um sistema de pecuária de precisão que gera e coleta dados de monitoramento
das principais parasitoses. Um dos destaques relevantes deste projeto de pesquisa é a sua
portabilidade, a facilidade de montagem e a maneira como as peças podem ser futuramente
trocadas.
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PSICOLOGIA AMBIENTAL: UMA NOVA
ABORDAGEM DA PSICOLOGIA

ARANDA, H.T. (AUTOR PRINCIPAL); FELONTA, G. (CO-AUTOR);
CASTELLANO, E.G. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A psicologia ambiental se formou inicialmente distante da Psicologia, partindo da arquitetura e
planejamento ambiental, geografia e ciências Bio/Ecológicas. Entende-se o meio ambiente
erroneamente vinculado somente a natureza, porém ela abrange os fatores bióticos e abióticos
e a cultura humana, tanto que o indivíduo atua sobre este alterando-o e o ambiente responde
afetando-o, como exemplo disso temos os desastres e as constantes mudanças ambientais. A
área em questão teve início na década de 50, muito em decorrência da Segunda Guerra
Mundial, onde observou-se a necessidade de implementação de programas habitacionais para
os atingidos, entretanto com pouco enfoque na relação individuo-ambiente, focando no bem-
estar imediato que seria a moradia. Justifica-se, cientificamente pela pouca e desatualizada
produção na área e socialmente para a expansão de entendimento acerca do tema e sua
melhor inserção nas esferas nas quais pode atuar, como políticas públicas, intervenções
socioeducativas com a comunidade, entre outras possibilidades. Objetiva-se em apresentar a
psicologia ambiental em seus enfoques arquitetural e social. Além de difundir os conteúdos
para que os profissionais atuem na área, visto que existem poucos profissionais especialistas.
Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica baseada em conteúdo da base de dados Scielo e
Google Acadêmico, entre os autores destaca-se Corral-Verdugo, Kruse, Moser, entre outros.
Conclui-se que há na área maior necessidade estudos de impactos ambientais e suas
decorrências para a saúde física e psicológica nos indivíduos atingidos, tanto os atingidos
primariamente, quantos seus familiares, comunidade e profissionais que atuam na equipe
multidisciplinar, pois os que se apresentam atualmente tem um viés voltado para impactos
físicos, deixando de lado os fatores biopsicologicas, tanto a curto quanto a longo prazo. É
sabido que um desastre ambiental pode causar impactos negativos psicológicos que devem ser
acompanhados e estudados para um melhor atendimento e envolvimento da população em
questão. Dentre estes impactos alguns que a literatura aponta são: a perda de identidade,
transtorno de pânico, de ansiedade, trauma e transtorno depressivo. E esta questão se faz de
vigente por vermos os desastres cada vez mais frequentes, como por exemplo Mariana,
Brumadinho, Boate Kiss e Escola de Suzano, nas quais os indivíduos não recebem o devido
atendimento.
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PUBLICIDADE INCLUSIVA

GODOY, P.M (AUTOR PRINCIPAL); SALIM, B.S. (CO-AUTOR);
MARCELINO, T.M (CO-AUTOR); FARIA, L.C (CO-AUTOR);

FABIANO,M.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este presente trabalho tem como objetivo abordar sobre a necessidade de inclusão e
acessibilidade dos deficientes em campanhas publicitárias e quais são as estratégias de vendas
voltadas para esse público específico. Em uma sociedade globalizada, um dos desafios é
cuidar do lado humano da inclusão, especialmente se considerarmos as pessoas com
deficiência como uma parcela da população segregada durante muitos anos da nossa história.
As pessoas com deficiência, enquanto consumidoras, constituem-se em potencial fatia do
mercado de consumo embora, ainda, pouco valorizadas pelas empresas. Salvo exceções, a
publicidade não tem retratado a diversidade da cultura nacional. Nas telas da TV, são
negligenciadas questões como etnia, raça, classe social, gênero, diversidade cultural e
religiosa, orientação sexual, etc. Com efeito, grupos minoritários, comunidades LGBT,
deficientes físicos ou mentais, obesos, idosos, etc., tudo isso tem sido sub-representado na
publicidade brasileira. A publicidade inclusiva tem como característica essencial a inserção de
segmentos sociais minoritários e vulneráveis ao mundo do consumo, pautando-se por uma
postura ética, respeitando os direitos humanos e buscando contribuir com a construção da
cidadania. Metodologicamente, partimos da observação da ausência de propagandas
inclusivas, onde não há muito estudos sobre a questão da relação de pessoas com deficiências
com a publicidade e consumo; após a observação desses fatos, partiremos para a segunda
fase que é entender o modo como se desenvolve uma peça publicitária para esse público, na
qual a acessibilidade seja pensada nos processos de criação. Para esclarecer tais questões,
usaremos a pesquisa explicativa, que será realizada para reconhecer as causas e identificar os
fatores, e a pesquisa de campo, será para coletar dados em agências de publicidade na cidade
de São Carlos com o intuito de compreender como se desenvolve uma campanha digital
inclusiva.
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QUAL O IMPACTO DAS PROPAGANDAS NAS
CARTEIRAS DE CIGARROS NOS ADOLESCENTES

VANESSA,G.A. (AUTOR PRINCIPAL); DRAUZIO,V. (CO-AUTOR);
DRAUZIO,V. (CO-AUTOR); VANESSA,G.A. (CO-AUTOR);

FABIANO,M.S. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Nesse projeto de pesquisa, pretendemos primeiramente analisar o tabaco, sua origem e como
ele afeta nosso corpo e principalmente como ele pode afetar o corpo de um adolescente e com
o uso prolongado e constante, gerar diversos riscos. Em seguida, a partir de artigos,
dissertações, revistas etc., nós iremos coletar uma grande gama de dados diversos para
adquirir uma base no assunto de tabagismo, além de uma base, também, sobre os jovens
agem nesse cenário, e sobre como a publicidade pode interferir seja diretamente ou
indiretamente, positivamente ou negativamente, na decisão do jovem em relação ao tabaco.
Após essa grande coleta dos dados de diversas fontes como por exemplo: artigos científicos (a
maioria dos dados desta pesquisa provem de artigos), iremos fazer uma análise geral sobre
todo esse globo de informações para concluirmos se a publicidade afeta ou não na tomada de
ação do jovem em começar, continuar ou parar de usar o tabaco nos dias atuais, tendo em vista
o acesso a informação que temos sobre o tabaco na atualidade, e sobre como o jovem se
engaja nesse assunto. Ao final de todo o agrupamento de dados, análise e desenvolvimento
das informações coletadas para nossa pesquisa, nós iremos fazer uma grande massificação de
todas as informações para chegarmos a uma conclusão de que, será que a publicidade, por
exemplo, em caixas de cigarro, afeta na decisão dos jovens, se eles irão continuar consumindo
mesmo com as advertências e com todos os alertas de todas as consequências sobre utilizar o
tabaco, ou será que com uma publicidade direcionada aos jovens, com o intuito de influenciá-
los a parar de consumir o tabaco, e mostrando todos os problemas provenientes do mesmo
para que eles fiquem conscientes do que estão fazendo, será que a publicidade e a
propaganda tem o poder impedir, direcionar ou modificar o ato e o pensamento de uma ou de
milhares de jovens na nossa sociedade atual, dentro do âmbito do tabagismo? Ou será que a
publicidade não faz a menor diferença na questão do tabagismo na adolescência? Essa é a
nossa meta para esse projeto de pesquisa, tendo em foco o tabagismo na adolescência e o
papel da publicidade e da propaganda para interferir na ação dos jovens.
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QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - EMPRESA
X

CHRISTE, R.S. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, M.A.V (CO-
AUTOR); GALLO, A.R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO Tendo em vista a necessidade do mercado em aumentar a motivação e produtividade
dos colaboradores, assim como a evolução constante do ser humano. Este trabalho pesquisou
sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), a fim de compreender o quanto é perceptível a
influência na melhoria de qualidade de vida do profissional dentro e fora da empresa e nos
resultados para a organização. Para tanto, foi necessário comparar as opiniões dos
funcionários, caracterizar os programas de QVT e identificar a percepção dos colaboradores de
uma empresa. Realizou-se um estudo de análise quantitativa, com aplicação de um
questionário que foi respondido por 23 profissionais da Empresa X. Os questionários aplicados
apresentaram resultados que revelaram as políticas estabelecidas neste programa e foram
consideradas, predominantemente, como muito importantes e importantes para a qualidade de
vida do trabalhador, acreditando-se que, de uma forma geral, tal programa contribui
positivamente para o trabalho na empresa analisada. Nota-se que os pesquisados possuem
uma visão clara do que contribui para uma melhor Qualidade de Vida no Trabalho: de maneira
geral, as respostas, em sua maioria, foram de avaliação positiva de tais dimensões. Com esta
pesquisa, percebe-se ser possível propor às organizações ações humanizadas e socialmente
responsáveis através da implementação dos programas de QVT. Considera-se que a
manutenção de programas e políticas que minimizem os efeitos negativos da relação homem
versus trabalho seja um dos mais significativos desafios no cenário empresarial, pois estamos
diante do imediatismo, tudo para agora, com urgência; cenário este que pode apresentar
crescimento de estresse, ansiedade e síndrome do pânico quando não trabalhado o emocional
do colaborador. Diante disso, fica compreensível a que QVT está trazendo satisfação e
motivação para o crescimento pessoal do funcionário e maior produtividade para a empresa, o
que demonstra a constatação de que é benéfico para a organização como um todo, que ganha
em capacitação com o colaborador sempre interessado em sua evolução como profissional,
melhor ambiente de trabalho para as equipes e maiores rendimentos tanto como financeiros
como em prestígio para a empresa. Hoje, as pessoas que podem escolher onde trabalhar,
também optam por empresas que são bem vistas perante o mercado. Palavras-chave:
Qualidade de Vida no Trabalho. Percepção. Satisfação. Produtividade. Melhoria. Recursos
Humanos.
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REFORMA TRABALHISTA E OS DESAFIOS
JURÍDICOS

TOCCINI, I.C. (AUTOR PRINCIPAL); GERALDO, E.T. (CO-AUTOR);
PEREIRA, C.G. (CO-AUTOR); SILVA, D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

REFORMA TRABALHISTA E OS DESAFIOS JURÍDICOS TOCCINI, I.C. (AUTOR PRINCIPAL);
PEREIRA, C.G. (CO-AUTOR); GERALDO, E.T. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S.
(ORIENTADORA) O objetivo deste trabalho é buscar tecer informações a respeito da reforma
trabalhista e os desafios jurídicos no cenário nacional, especialmente sobre as dez principais
mudanças e os caminhos da sua efetivação, bem como os entraves burocráticos jurídicos,
passando por uma revisão legal do tema, bem como às iniciativas elaboradas pelos órgãos
competentes. Antes, contudo, são traçados os principais pontos impactantes da reforma junto
com os programas de cadastro que dão segurança para o empregador e o empregado. Sem
prejuízo, sob enfoque diverso dentro do mesmo tema proposto, serão estabelecidos os desafios
jurídicos sobre as mudanças nas leis trabalhistas. A pesquisa foi feita por meio de
levantamentos bibliográficos fundamentados em livros, artigos científicos e sites de pesquisa
sobre a reforma trabalhista e os desafios jurídicos. Após a realização deste trabalho, espera-se
promover ao público uma explicação das novas mudanças na reforma trabalhista para que
assim esse possa conhecê-las e se adaptar. Neste trabalho, aborda-se o assunto sobre os
principais motivos que foram preponderantes para a reforma trabalhista, além dos entraves
jurídicos. Conclui-se que esse tema é de extrema importância para a sociedade trabalhista, em
que o empregador e o empregado possuem responsabilidades mútuas, a fim de tornar a rotina
trabalhista mais justa e digna, trazendo benefícios para ambos os lados. A pesquisas irá abortar
assuntos como: jornada de trabalho, banco de horas, trabalho intermitente, férias, Home office,
remuneração, rescisão de contrato de trabalho e contribuição sindical. Ademais, este trabalho
será muito importante para o aprofundamento da temática, haja vista que esse é muito discutido
e questionado pela classe trabalhadora, permitindo-nos o aperfeiçoamento das competências
de investigação, seleção, organização e comunicação da informação. Palavras- chaves:
Reforma Trabalhista. Desafios Jurídicos. Empregador. Empregado.
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RELAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA COM
A SINTOMATOLOGIA DA DOENÇA EM INDIVÍDUOS

COM DPOC

SANTOS, K.O. (AUTOR PRINCIPAL); ABREU, T.A.L (CO-AUTOR);
RODRIGUES, I. (CO-AUTOR); MARRARA, K.T. (ORIENTADOR);

KAWAKAMI JAMAMI, L. (CO-ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RELAÇÃO DA OBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA COM A SINTOMATOLOGIA DA DOENÇA EM
INDIVÍDUOS COM DPOC Kelly Oliveira SANTOS (Autora Principal); Iasmim RODRIGUES
(Coautora); Tatiane Aparecida Lodi de ABREU (Coautora); Kamilla Tays Marrara Marmorato
(Coorientadora); Luciana Kawakami Jamami (Orientadora) Introdução: A doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida por uma obstrução parcialmente reversível das vias
aéreas, com consequente limitação ao fluxo aéreo e dispneia. A obstrução das vias aéreas é
progressiva e está relacionada a resposta inflamatória anormal dos pulmões á inalação de
partículas e/ou gases tóxicos, principalmente a fumaça de cigarro (DOURADO et al., 2006;
PITTA et al., 2008; LANGER et al., 2009). Pode-se também observar tosse, sibilância, produção
de secreção, infecções respiratórias de repetição, descondicionamento físico, fraqueza
muscular, perda de peso e desnutrição (DOURADO et al., 2006; PITTA et al., 2008; LANGER et
al., 2009). O diagnóstico da DPOC é confirmado pela espirometria e para quantificar o impacto
da sintomatologia da DPOC na prática clínica rotineira, bem como auxiliar na avaliação do
estado de saúde do paciente tem-se a escala COPD Assessment test (CAT) (JONES et al.,
2009). Esta apresenta-se como um instrumento confiável, além de ser de fácil aplicação e
compreensão. Objetivo: Verificar se há relação do grau de obstrução da via aérea com a
sintomatologia da doença em indivíduos com DPOC. Material e Métodos: Foram incluídos sete
indivíduos com diagnóstico clínico de DPOC, os quais foram avaliados por meio do teste de
função pulmonar com o espirometro marca Vitalograph® e pela escala CAT em um único dia de
avaliação na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP).
Para análise estatística foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk a fim de verificar a normalidade dos
dados, sendo confirmada uma distribuição não paramétrica. Assim, para a análise de
correlação utilizou-se o teste de correlação de Spearmann, considerando um nível de
significância de p<0,05. Resultados: O teste demonstrou correlação significativa forte (r: 0,89, p:
0,01) da VEF1/CVF com a escala CAT. Considerações Finais: De acordo com os resultados
obtidos pode-se verificar que há relação da obstrução da via aérea com a sintomatologia da
doença em indivíduos com DPOC de moderada a grave obstrução. Sendo assim, sugere-se
que a escala CAT pode ser aplicada como mais um instrumento de avaliação e
acompanhamento destes indivíduos. Palavras chave: fisioterapia, doença pulmonar obstrutiva
crônica, obstrução das vias aéreas, sintomatologia
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TRATAMENTOS E EVOLUÇÃO DOS AUTISTAS

MARIA LUISA C.S.D.P. (AUTOR PRINCIPAL); ROSELINE C.D.O.
(CO-AUTOR); ALEXANDRA D.C.L. (CO-AUTOR); KEVELLIN S.N.D.

(CO-AUTOR); BRUNA P. (CO-AUTOR); CAROLINA S.V.D.V. (CO-
AUTOR); SILVA, D.C (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

TRATAMENTOS E EVOLUÇÃO DE AUTISTAS PAULO, M.L.C.S. (Autor principal); PRADO, B.
(Co-autor); LIMA, A.C. (Co-autor); VASCONCELOS, C.S.V.(Co-autor); DIAS, K.S.N. (Co-autor);
OLIVEIRA, R.P.D. (Co-autor); VIVEIROS, D.C.S.(Orientadora) O presente trabalho tem como
objetivo mostrar como as escolas podem ajudar no tratamento do autismo infantil (transtorno
comportamental, que apresenta alguns sintomas básicos como: dificuldade para se socializar,
atraso na fala, padrões inadequados de comportamento como, por exemplo, movimentos
repetitivos e estereotipados) com auxílio de atividades educativas, desenvolvimento da fala e
socialização. Pesquisas já comprovaram que crianças com autismo quando colocadas no meio
social têm um desenvolvimento melhor, por não se sentirem sozinhas e, com certeza, os
docentes preparados influenciam o autista ter um melhor convívio com os demais colegas de
sala. O trabalho foi feito por levantamentos de livros, artigos científicos (CIELO) e sites de
pesquisa sobre os novos tratamentos escolares com autista e a Lei de Proteção ao Autista, Lei
nº 12.764/2012. Tece-se como base as experiências compartilhadas da Pedagoga do centro
Lumi Adriana Moral, Flavia Calina. Além disso, com a aprovação da nova lei do TEA
(Transtorno do Espectro Autista), todos os autistas poderão estudar em escolas públicas que
precisam estar preparadas para a efetiva inclusão, ou seja, as escolas precisam se adaptar
para receber esses novos alunos. É válido lembrar que o autismo não tem cura, mas há
tratamentos que podem diminuir o nível do autismo. Um exemplo pesquisado foi o tratamento
conhecido como ABA (Análise do Comportamento Aplicada), único tratamento que possui
evidência e eficácia científica. Assim como o ABA, o tratamento com alimentação saudável, por
exemplo alimentos orgânicos, pode adicionar mais melhoras, estudos já comprovaram que se
um autista para de consumir produtos com agrotóxicos a melhora deles é mais pautada do que
o que realizar uma dieta mais saudável. Uma pesquisa feita no hospital Albert Einstein, com um
grupo de 12 crianças, seis comendo a dieta sem agrotóxicos e outros seis comendo com
agrotóxicos apresentou uma grande diferença no desenvolvimento educativo. Dessa forma,
conclui-se que é de extrema importância que os professores criem novas maneiras de
planejamento e atividades para que todos os alunos sejam verdadeiramente incluídos, até os
autistas para que eles tenham a oportunidade de aprendizado e socialização de acordo com a
capacidade e independentemente do grau de cada um. E com isso, possam colaborar com a
melhora de vida dos alunos e pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) de buscando
bons resultados de inclusão e de uma sociedade melhor que respeite todos os tipos de
diversidade. Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista (TEA). ABA (Análise do
Comportamento Aplicada). Educação Inclusiva. Socialização.

CIÊNCIAS HUMANAS 312





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE A
COMUNICAÇÃO ASSERTIVA
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OLIVEIRA, E.C.S. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, F.C. (CO-AUTOR);

SOUZA, G.M. (CO-AUTOR); REDONDO, G.C. (CO-AUTOR);
GALLO, A.R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Mesmo nos tempos mais remotos do surgimento da humanidade, a comunicação sempre foi
algo primordial para o desenvolvimento da espécie humana. Basta uma pesquisa rápida em
sites de busca para perceber o quanto a comunicação entre os pares foi importante para o
desenvolvimento da sociedade, como é o caso dos ancestrais, que mesmo morando em
cavernas e não tendo a fala como principal forma de comunicação, planejavam ataques aos
inimigos ou até mesmo o futuro de suas tribos através de pinturas e desenhos, hoje conhecidos
através de escavações. Foi por meio da evolução na linguagem e comunicação que foram
capazes de adquirir conhecimento e evoluir até se tornarem a sociedade que conhecemos hoje.
No mundo dos negócios as circunstâncias não são diferentes, a transmissão de informações
entre os meios corporativos é algo de extrema importância para o desenvolvimento da
organização. A presente pesquisa buscou, através de revisão bibliográfica mostrar a utilização
da comunicação assertiva para a organização e quais seus principais impactos. O propósito
desse estudo foi refletir sobre uma troca de informações no âmbito institucional e para alcançar
isto foram expostos os conceitos de assertividade, Segundo Chiavenato (2006, p.142), “a
comunicação é a troca de informações entre indivíduos. Significa tornar comum uma
mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e
da organização social”, bem como as implicações da comunicação assertiva nas organizações
e os possíveis resultados que as mesmas podem alcançar quando decidem utilizar essa forma
de comunicação entre pares. Sendo assim, a partir desse processo tem-se, por exemplo:
profissionais mais satisfeitos e motivados; progresso no relacionamento interpessoal da equipe
e; consequentemente, avanço na realização de trabalhos entre as equipes. Tudo isso termina
por melhorar muito mais a organização e fazer com que esta se torne cada vez mais próspera,
se perpetue e esteja em constante evolução em um mercado cada vez mais concorrido e em
constante mudança. Como resultado, percebeu-se que, ao ser explorado sobre sucesso dos
negócios ou sua excelente posição ao mercado, é visto o forte investimento em um
planejamento estratégico para a “gestão de Pessoas”, para que haja uma relação de trabalho
com uma comunicação clara, objetiva e bem direcionada. Palavras-chave: Comunicação;
Comunicação Assertiva; Comunicação Empresarial; Organizações; Revisão Bibliográfica.
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DAS EMOÇÕES: DIVERTIDA MENTE
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(ORIENTADOR) 
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O presente trabalho tem como objetivo desenvolver, de forma lúdica, as cinco emoções básicas
da criança – alegria, tristeza, medo, raiva e calma – refletindo sobre a importância delas em seu
ser, bem como auxiliando na compreensão de cada uma delas. A pesquisa foi feita por meio de
levantamentos bibliográficos, fundamentados em livros, artigos científicos e sites de pesquisa
sobre a ludicidade e as emoções. Sabe-se que as emoções são mais complexas do que
parecem, elas são fenômenos expressivos e propositivos, de curta duração e que ajudam na
adaptação aos desafios e oportunidades que enfrentamos ao longo da vida. Desse modo, o
trabalho envolve dois grandes e importantes assuntos que abrangem a educação infantil: a
ludicidade, considerada muito importante no desenvolvimento da criança em seus aspectos
físicos, mentais e sociais, utilizada como forma de aprendizagem e a abordagem sobre as
emoções, essas também de grande importância no desenvolvimento infantil, pois fazem parte
do indivíduo desde seu nascimento e o acompanhará por toda a sua vida. Para atingir nosso
objetivo desenvolvemos uma atividade com base na ludicidade abordando as cinco emoções
com as crianças da educação infantil. A atividade realizada foi elaborada utilizando bexigas
coloridas e com a expressão facial de cada emoção, um bexigão branco representando a mente
da criança e dentro vários papéis coloridos representando as emoções embaralhadas. Ao
estourar o bexigão, a criança separou cada emoção e explicou-as, colocando cada uma dentro
dos respectivos “potinhos das emoções”. O filme Divertida Mente, onde cinco emoções -
Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojo - são responsáveis por processar as informações e
armazenar as memórias, também foi utilizado como metodologia dos conceitos trabalhados nas
cenas que encontram respaldo na ciência. Tais como: a fixação das memórias pelas emoções;
não existe sentimento melhor ou pior; a tristeza é necessária; o medo nos faz sobreviver —
assim como o nojo; muita alegria é ruim; coisas com extremo otimismo — mesmo quando a
situação exige um pouco de medo, tristeza, a raiva impede injustiças; há memórias que
acabam; memória define (e influencia) a sua personalidade; há um verdadeiro arquivo de
memórias. Dessa forma, conclui-se que, quando as emoções básicas são compreendidas, elas
proporcionam melhor desenvolvimento e aprendizagem e contribuem na construção do sujeito
de forma satisfatória para o desenvolvimento social e intelectual das crianças. Obtendo melhor
prática com cada uma delas em seu ambiente de convivência, seja escolar, domiciliar, enfim
onde o indivíduo está inserido. Palavras–chave: Ludicidade. Emoções. Aprendizagem.
Educação Infantil.
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA
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O trabalho apresenta os conceitos básicos relacionados ao bullying com o objetivo de
esclarecer as seguintes questões sobre o tema: - Definição: O que é violência escolar? Qual a
diferença entre bullying e cyberbullying; - Breve histórico: Quando e onde as pesquisas sobre o
tema começaram? Qual a situação das pesquisas sobre a violência escolar no Brasil? -
Características dos envolvidos: O que motiva uma pessoa a praticar o bullying? Quais as
características mais comuns nas vitimas? - Qual o perfil dos familiares? - Sintomas da vítima:
Quais os efeitos físicos, sociais e psicológicos do bullying? - Perigos: Como o bullying pode
acabar causando resultados graves, tais como lesões graves, suicídios e até homicídios; -
Prevenção: Quais ações a escola e os familiares devem tomar para evitar a prática da violência
escolar? O trabalho está sendo desenvolvido como parte da disciplina "PROGRAMA
INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR IV" do curso de Direito, podendo assim, servir como ponto
de partida para outros trabalhos. As informações foram coletadas por meio de pesquisas
bibliográficas e tem como base os seguintes artigos: - Bullying - um obstáculo na vida e na
aprendizagem (RAMOS, A. L. M.; BARBOSA, A. E. S. 2012); - A violência presente nas
relações entre alunos e professores no contexto escolar: um estudo bibliográfico ( SANTOS, H.
2016); - O bullying na escola: como alunos e professores lidam com esta violência? (OLIVEIRA,
E.C. 2015); - A violência na escola. (FONSECA, K. R. A. 2011); - A violência escolar e a crise
da autoridade docente (AQUINO, J. P. 1998); - Um olhar sobre o CYBERBULLYING: entre a
periferia social e o preconceito, o percurso identitário do sujeito (GUERRA, V. M. L.; KLAS, S. S.
2017); - Reflexões sobre o conceito de violência escolar e a busca por uma definição
abrangente (PEREIRA, A. C. S.. 2010). Além destes artigos também foram notícias e dados
estatísticos de fontes diversos.
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DO TRABALHO EM EQUIPE
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O tema desse Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração é a importância da
Gestão da Diversidade e do Trabalho em equipe. Assim, os principais objetivos dessa pesquisa
são: descrever como equipes de alta performance podem ser beneficiadas pela gestão da
diversidade; analisar a receptividade, quanto a gestão da diversidade na cultura organizacional
das empresas; discutir a importância da gestão da diversidade como ferramenta de inclusão no
mundo coorporativo. A cooperação para a obtenção de um objetivo comum, é a base da
sociedade. Ela está presente em praticamente todos os momentos da vida das pessoas. Na
economia, na política, na sociedade, as pessoas interagem em troca de benefícios mútuos; elas
trocam bens, serviços, informações, estando ou não, formalmente estruturadas em grupos. A
partir da década de 1980, pesquisas começam a discutir as experiências japonesas,
valorizando o trabalho em grupo, nas empresas ocidentais, difundindo esse conceito de
maneira mais ampla (MARX, 1997). Nesse contexto, cada vez mais, as empresas estão
percebendo que as pessoas são seus ativos mais importantes. Ao invés de manter um controle
máximo sobre seus empregados, as organizações estão descobrindo a dependência que elas
têm da otimização do talento das pessoas para permanecerem competitivas, e o trabalho em
equipe favorece isso. Hoje, a estrutura de trabalho em equipe tornou-se necessária e comum
não apenas nas indústrias, mas também nas empresas prestadoras de serviços (NECK ET AL.,
1999). Associado ao trabalho em equipe, a diversidade é um conceito que está ligado ao
respeito à variedade de atributos dos indivíduos e grupos (conhecimento, experiência,
orientação sexual, idade, etnia etc). Dentro das organizações, a diversidade surge para trazer a
minoria para dentro do ambiente que, historicamente, pertence à maioria (SAJI, 2005). De
acordo com o artigo 5º da Constituição Federal/1988, “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”.
Como resultados parciais, esta pesquisa identificou que a Gestão da Diversidade tem sido um
fenômeno coorporativo de crescimento continuo, sendo implementado desde meados de 2012
no país, através de empresas na área de inovação e tecnologia. Observou-se que uma equipe
de alta performance se origina da diversidade, pois ela reúne indivíduos das mais variadas
formas e com potenciais distintos, mas que, juntos são capazes de alcançar grandes
resultados. A diversidade também é responsável por formar um ambiente rico em ideias,
fomentando a criação de novos projetos, a reinvenção dos processos, além de contribuir no
desenvolvimento das relações da empresa, perante os seus parceiros e seus clientes e
construir um clima organizacional inclusivo e agradável, estimulando os seus colaboradores a
se sentirem livres em ser quem são e felizes em estar aonde estão. Por fim, conclui-se que a
Gestão da Diversidade é uma ferramenta de grande importância para a inclusão, pois ao invés
de marginalizar os indivíduos por não se encaixarem num padrão intelectual imposto, ela extrai
o melhor de cada um e utiliza esse capital em prol do desenvolvimento humano e através do
alcance das métricas da empresa
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A pesquisa em desenvolvimento busca reunir e analisar informações sobre as escolas de
música existentes na cidade de São Carlos-SP, bem como os espaços disponíveis para
apresentações musicais, de modo a contribuir para a problemática que tem auxiliado na
construção do projeto de pesquisa a ser desenvolvido pelo aluno no Trabalho de Graduação
Interdisciplinar (TGI) do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Central
Paulista, ao longo do ano de 2020. O referencial teórico adotado aponta a importância da
música, desde a educação infantil, e o fato que os espaços destinados ao aprendizado e às
apresentações musicais pressupõem um cuidado específico com o conforto acústico. Um
mapeamento preliminar mostrou que a maior parte das escolas de música da cidade está
localizada em edifícios que foram adaptados para abrigar o uso e que, em geral, apresentam
problemas relacionados ao conforto acústico. Além disso, são escolas privadas, que utilizam
outros espaços da cidade para as apresentações ou audições dos alunos, tais como o Teatro
Municipal, o Centro Municipal de Arte e Cultura (CEMAC), o Auditório do Instituto de Física da
Universidade de São Paulo (IFSC) e o Teatro da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).
O entendimento da demanda desses espaços na cidade e o conhecimento acumulado a partir
da leitura de referências projetuais relacionadas ao tema, constituem importante embasamento
teórico para a proposta do TGI, que terá como objetivo principal o desenvolvimento do projeto
de um Centro Musical, que contemple, além dos espaços destinados ao aprendizado e aos
ensaios de música, um auditório para apresentações musicais adequado à demanda da região
de São Carlos. O Teatro Municipal possui infraestrutura para pequenas apresentações, não
tendo capacidade para atender a programações que exigem espaços maiores como, por
exemplo, musicais que incluam a presença de bandas, orquestras e dança, simultaneamente. O
referencial teórico adotado também ressalta a importância das condições acústicas para um
adequado processo de ensino-aprendizagem da técnica e interpretação musical. Nesse sentido,
a proposta do TGI deverá contemplar salas de ensaio e de prática projetadas e tratadas para
dar suporte a uma grande variedade de sons musicais, cada qual com características
específicas.
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O comportamento do consumidor mostra-se importante devido à percepção das empresas
sobre a necessidade de se concentrarem na criação de estratégias focadas à conquista,
manutenção e retenção de clientes. E, portanto, nesta abordagem, o presente trabalho discorre
sobre o comportamento do consumidor nos canais de venda on-line e sobre os fatores que
influenciam na boa experiência de compra. O objetivo é analisar o comportamento de compra
dos alunos do ensino superior nos canais de vendas on-line. O comportamento de compra do
consumidor se refere ao comportamento de compra dos consumidores finais (KOTLER, 2007,
p. 111). Esse comportamento é influenciado por fatores, culturais, sociais, pessoais e
psicológicos (KOTLER, 2000, p. 183). O e-commerce foi inventado pelo inglês Michael Aldrich
em 1979. Abrange uma gama de diferentes tipos de negócios, desde sites destinados a
consumidores, leilões, bens e serviços e organizações (MENDONÇA, 2016, p. 241). Para
Solomon (2016, p. 33), nossos comportamentos on-line também podem atender a
necessidades em diferentes níveis de hierarquia de Maslow. As empresas de internet podem
desenvolver a lealdade dos consumidores se mantiverem essas necessidades em mente ao
conceber suas ofertas. Para Catalani et al. (2004, p. 18), um dos grandes desafios do comércio
através do uso da internet é fazer com que os consumidores que não compram por resistência
à tecnologia, comecem a comprar. A pesquisa de campo é aplicada em uma Instituição de
Ensino Superior situada na cidade de São Carlos. O instrumento de coleta de dados é um
questionário com perguntas fechadas. Nesta instituição, que possui 3.581 alunos distribuídos
em 24 cursos, é realizada uma amostra estratificada proporcional a 347 alunos da graduação
matriculados nos cursos presenciais do período noturno. A pesquisa ocorre no mês de agosto
de 2019. A maioria dos entrevistados que costumam comprar pela internet são do sexo
feminino com faixa etária entre 21 a 25 anos e renda mensal de um salário a dois salários
mínimo. Compram em sua maioria acessórios e vestuários, com uma frequência de 6 em 6
meses. Os principais fatores que influenciam a realizar a compra on-line são preço e a
promoção e realizam o pagamento com cartão de crédito. Ao realizar uma compra on-line, a
facilidade em comparar os preços é uma das principais vantagens. Assim as empresas
precisam de um layout bem organizado e de fácil entendimento. Após a coleta de dados pode-
se observar que os fatores personalidade e situação financeira são os que mais influenciam no
processo de compra. A principal desvantagem apontada neste estudo é o atraso das
mercadorias: o cliente prefere não realizar novamente uma compra na mesma loja on-line em
que tiveram uma experiência não satisfatória. Conclui-se que o preço e as promoções são
fatores que mais atraem os consumidores do e-commerce, e que a personalidade do
consumidor e sua situação financeira determinam o processo de compra. Cabe ressaltar que
são necessárias mais pesquisas para compreender o comportamento das pessoas nos sites de
compras online e aperfeiçoar o estudo.
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O seguinte projeto de pesquisa trata da concepção e desenvolvimento projetual de uma célula
modular em madeira perfilada roliça de reflorestamento, bem como sua edificação, utilizando
neste processo, o conceito de Arquitetura Bioclimática. Esta Arquitetura visa, em princípio, o
conforto ambiental do ser humano e as suas consequências no Planeta Terra, atentando para
processos sustentáveis, incluindo o uso de energias naturais, como a energia eólica e neste
caso particular, a energia solar. A célula modular é definida por um sistema estrutural tradicional
do tipo poste-e-viga composto por colunas e vigas de madeira perfilada roliça, da classificação
botânica dicotiledônea, espécie eucalipto clonado, com densidade aparente de 670 kg/m3 e
com Classe de Resistência C40. As paredes laterais e frontais são em placas de compensado
plastificado, nas dimensões de 122 cm x 244 cm e 18 mm de espessura. A cobertura é
constituída por placas fotovoltaicas colocadas diretamente acima das vigas roliças longitudinais,
sendo fixados muxarabis de madeira na parte inferior destas vigas, para efeito de
sombreamento e conforto do ambiente, possibilitando uma temperatura agradável ao usuário,
independentemente das condições climáticas externas. O sistema construtivo prima pela sua
simplicidade e racionalidade construtiva. Esta célula modular, ou simplesmente módulo é
composto em suas faces frontal, posterior e laterais, por quatro placas de compensado
plastificado e três pilares. O piso obedece a ordenação e modulação da colocação das placas,
quando projetadas no solo. Este módulo, quando implantado de forma isolada permite a
concepção de programas funcionais os mais variados, como centro de pesquisa, de recreação,
entre outros. Quando conjugado com outros módulos na vertical, podem ter até dois andares,
desta forma, ampliando o leque de opções de programas funcionais para canteiros de obras,
residências unifamiliares, entre outros. O seu sistema estrutural em pilotis permite sua
implantação em terrenos com declividades diversas, os “terrenos difíceis”.
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O estudo da liderança começou na década de 1920 com Elton Mayo. Desde aquela época
vários autores vêem influenciando, de diversas formas, como um líder deve agir de acordo com
cada situação e qual é seu estilo de liderança perante as equipes. Várias teorias daquela época
são engajadas a falar sobre um líder dentro de uma organização, como por exemplo: a teoria
dos traços. Na teoria dos traços existem características que diferenciam líderes e de não
líderes. Nesses traços são estudados os vários tipos de personalidades, e podemos levar em
consideração os fatores físicos, as habilidades de inteligência e conhecimento, aspectos de
personalidades e os traços relacionados a tarefas a serem realizadas. O desempenho de um
líder está diretamente ligado a performance da equipe, portanto, se ele executa um ótimo
trabalho, teoricamente, a produtividade da equipe também irá ser percebida. O líder tem um
papel importante dentro de uma organização, ele é a pessoa que veste a camisa da empresa e
se torna a cabeça da equipe. O líder é o responsável por repassar a cultura da empresa e
engajar a equipe para que os propósitos da organização estejam alinhados com os objetivos.
Quando se trata de equipe você precisa lidar de formas diferentes com cada um, são pessoas
diferentes, com criação e princípios diferentes trabalhando com um mesmo proposito final. De
forma geral, o líder deve trabalhar com seus liderados de forma cautelosa, aliviando as tensões,
ouvindo os feedbacks quando necessário e, principalmente, deixando clara a missão de cada
um. A comunicação assertiva dentro de uma organização é um alvo de grande importância para
uma organização. Saber se comunicar com seus liderados, falar as coisas certas no momento
certo, controlar expressões na hora de falar e instigar a capacidade de superação emocional
são práticas diárias a serem praticadas pelos líderes. Além de o líder ter que estar preparado
para qualquer imprevisto é interessante ver alguns desafios a serem superados pelos lideres. É
preciso entender que os líderes são aqueles capazes de contagiar as pessoas através de seu
carisma e criatividade e conduzi-las às mudanças necessárias, reduzindo ao máximo os
impactos da mudança de liderança nas organizações é preciso, independentemente de seu
porte. Assim, concluímos que na busca do perfil no líder entrevistado, tem características de
vários estilos de liderança. Mostra que o líder tem um perfil diante de sua equipe democrático,
transformacional, conhece a necessidades humanas. Tem uma experiência em buscar o melhor
da sua equipe, sempre sendo um exemplo. Mas respeitando as particularidades de cada
indivíduo liderado. Durante a análise desse perfil, observamos a dificuldade de se enquadrar
em apenas um único estilo de liderança, pois liderar é lidar com pessoas de diferentes culturas,
idades, personalidades, experiências anteriores de trabalho, educação, sua formação, seus
objetivos pessoais, são muitas variáveis diante de um líder. Isso mostra que o líder precisa ter
um equilíbrio muito bem elaborado para liderar uma equipe com todas essas variáveis,
mantendo o foco da organização sempre presente nos seus liderados, para atingir metas e os
objetivos de uma equipe de sucesso. A liderança é a capacidade de influenciar um grupo em
direção ao alcance dos objetivos. O alcance dos objetivos está ligado à maneira com que o
grupo é influenciado por aqueles que o comandam. O objetivo geral da pesquisa é analisar a
liderança e o seu desempenho
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Para as organizações, o atual cenário de inovação, concorrência acirrada, mudanças e clientes
exigentes são grandes desafios. Diante disso, torna-se imprescindível que as empresas não
busquem novas estratégias, ferramentas e técnicas diferenciadas que auxiliem no processo
gerencial. Esta pesquisa tem como objetivo coletar os dados, sobre uma empresa de
entreposto de mel e cera de abelhas. Através do estudo da matriz BCG, foi classificada que no
eixo vertical, a taxa de crescimento de mercado oferece uma medida da atratividade no negócio
e, no eixo horizontal, a participação de mercado relativa funciona como uma mensuração do
poder da empresa do consumidor. Os quadrantes que compõem a matriz BCG são estrela que
localiza-se no canto superior esquerdo e é um produto com alta participação e alto crescimento
no mercado, vaca leiteira no quadrante inferior esquerdo, com taxa de crescimento baixa em
um mercado já estabelecido, ponto de interrogação no quadrante superior direito, com baixa
participação em um mercado de alto crescimento e abacaxi no quadrante inferior direito, com
baixo crescimento e a baixa participação no mercado, a partir disso, as empresas classificam
seus produtos e analisam sua viabilidade. O estudo das ferramentas de marketing também
coopera para o aumento da competitividade da empresa de entreposto de mel por meio do mix
de marketing, conhecido como 4P’S: produto (quais atributos ele precisa ter?), preço (qual valor
oferecido pelo seu produto?), praça (onde seu cliente procura seu produto?) e promoção (onde
você vai anunciar seu produto?). Essas ferramentas de marketing nem sempre são
empregadas da maneira adequada, os preços dos produtos, às vezes, são baseados nas
técnicas empresariais. Por isso, a vantagem dessa análise é identificar o mercado alvo, assim
como os desejos e necessidades dos clientes, voltando seus produtos e serviços para servir o
mercado selecionado e atender melhor o cliente através das estratégias traçadas. Após o
estudo das informações, concluiu-se que com a prática das estratégias citadas acima, a
organização poderá aproveitar da melhor maneira as oportunidades encontradas. Satisfação e
fidelização de clientes são caminhos que contribuem, significativamente, para garantir a
participação da empresa no mercado. Por isso, é necessário dominar o que as pessoas
pensam, querem, desejam e, principalmente, o que motiva a consumir. Assim, a empresa
direcione-se ao consumidor final e, desta maneira, progrediu constantemente.
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A comunicação em 2019 se dá de uma forma bastante complexa, pois funde, como traço da era
pós digital, a tecnologia em sua máxima expressão ao passo que recupera a humanidade
narrativa de técnicas como o storytelling. Em resposta as reduzidas atenção e capacidade de
retenção por parte da audiência mais multiplataforma que nunca, essa técnica é capaz de criar
um engajamento e um envolvimento mais profundo com produtos e marcas o que neste
contexto, faz-se premente. Isso pode ser visto no comercial da campanha “Onde tem amor tem
beleza”, o novo posicionamento de marca d’O Boticário, idealizado e produzido pela agência
Heads Propaganda. O vídeo de um minuto do comercial foi analisado segundo a segundo, de
forma a entender a história contada. A partir dessa análise foram encontradas as partes de um
storytelling, que são: conexão, que embasa a história apresentando personagens e problemas;
conflito, em que o personagem tem que encarar seu maior problema; e resolução e conclusão,
no qual a história tem um desfecho, o problema é resolvido pelo personagem e assim as lições
são aprendidas. O objeto de estudo escolhido para análise segue a estrutura do storytelling,
pois ele tem um engajamento mostrando um senhor de 80 anos fazendo um curso de
maquiagem. Tal fato causa estranheza e curiosidade, ainda mais por ser “inspirado em uma
história real”. O conflito se da pela dificuldade do senhor em aprender, fato que é de alguma
forma esperado pelos espectadores. E a resolução traz grande emotividade pelo motivo que faz
o senhor superar suas dificuldades, maquiar sua esposa cega que não queria perder a vaidade.
O filme é capta nossa atenção, apela para nossos sentidos e emoções e é capaz de transmitir
informações e inspirar, ajudando na lembrança da marca e na associação da marca a algo que
ela vê como sua essência: o amor. Em um cenário atual, em que a super tecnologia faz a
audiência se fragmentar em diferentes telas e perder afetividade, vemos o filme de uma marca
que resgata questões e abordagens humanas em resposta a tanta tecnicidade e como forma de
garantir a atenção e o engajamento às marcas e produtos.
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IPI - IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO CORNACHIONI, P.L.V. (AUTOR
PRINCIPAL); FRANÇA, R.L. (CO-AUTOR); ALVES, S.S. (CO-AUTOR); CÂNDIDO, V.S. (CO-
AUTOR); VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) Na conjuntura atual, diante das demasiadas
mudanças e avarias no mercado oriundas de fatores micro e macroeconômicos, faz-se mister a
congruência entre a política fiscal do país e a variância do mercado. Por meio de políticas e
medidas fiscais como suspensão de impostos, reduções ou aumentos na base de cálculo e
afins, o governo regulamenta e, até, controla parcialmente a economia, entretanto com um
grande desafio: o fator temporal. Uma das grandes esferas de atuação do governo é o IPI
(Imposto sobre Produto Industrializado), um imposto Federal previsto no artigo 153 da
Constituição, e, por intermédio esse imposto é possível estimular ou desestimular, um grande
setor da economia, ou seja, as indústrias. Logo, o campo de incidência do imposto abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do IPI
(TIPI), ou seja, todo “produto” é classificado e listado, sendo identificado pelo NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul), e, portanto, é vinculado a uma alíquota de incidência de
IPI. Ou seja, o IPI incide sobre todo produto industrializado sendo ele nacional ou estrangeiro.
Consequentemente, o governo também consegue controlar a taxa de produtos estrangeiros no
mercado nacional, possibilitando, assim, uma medida protecionista. Ademais, para incentivo da
exportação é adotado a suspensão do IPI para produtos com tal destino. Esta alíquota varia de
acordo com a necessidade e uso do material, assim como sua situação de uso posterior. Os
produtos mais essenciais, como os alimentos que consumimos no dia a dia, sofrem menos do
que os produtos mais supérfluos. Cigarros e bebidas alcoólicas costumam ter uma alíquota
maior, pois além de não serem essenciais, podem causar algum tipo de dano. A pesquisa foi
feita por meio de levantamentos bibliográficos fundamentados em livros, artigos científicos e
sites de pesquisa sobre o IPI. Desse modo, conclui-se que a classificação e uso de
determinado produto faz-se essencial para definição da incidência do imposto sobre produto
industrializado. Em síntese, perante a necessidade da congruência entre o mercado e a política
fiscal do país, faz-se mister a adoção de inovações de caráter, muitas vezes, imediato na
economia por intermédio do controle da alíquota do IPI. Ou seja, inovações e mudanças nesse
âmbito são recorrentes e essências para harmonia da economia diante das avarias do
mercado. Palavras-chave: IPI. Isenção. Inovação. Política Fiscal.
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Segundo Porter (1986), o problema da logística reversa mostra a falta de gerência aplicada à
área. Seguindo a ideia de Rogers (1998), um dos principais fatores observados na utilização da
logística reversa é o descarte indevido de produtos que já não beneficiam seus consumidores,
podendo assim causar impactos no meio ambiente e desvalorizando a indústria fabricante,
porém, isso pode ser revertido com a aplicação da logística reversa de maneira adequada para
beneficiar tanto as empresas quanto o meio ambiente. Por essa razão, o projeto tem a intenção
de reduzir os altos níveis de poluição produzidos diariamente. É importante que nós tenhamos a
conscientização dos danos deixados na natureza pela forma incorreta de descartar o lixo como,
por exemplo, pilhas e baterias (extremamente prejudiciais), chamados de metais pesados que
contêm ingredientes com forte potencial de contaminação. Assim, quando eles são descartados
de forma incorreta, podem ocasionar sérias consequências à saúde humana e à natureza. Para
resolver esse impasse, surge a logística reversa como uma alternativa para reduzir a
quantidade de resíduos descartados incorretamente, como também com a possibilidade de
gerar lucros para as empresas, apresentando grande importância. Por meio dela, os produtos,
ao chegarem ao término de sua vida útil, são encaminhados para seus destinos corretos,
evitando assim o descarte nos aterros. Seu principal objetivo é praticar e incentivar quem faz o
uso de separação de reciclagem, identificando as vantagens que a logística traz para o meio
ambiente e para a economia. Portanto, se cada um de nós fizer sua parte, teremos um futuro
melhor. Com o propósito de realizar este trabalho, pesquisamos bibliografias e documentos que
forneceram dados e informações relevantes. As ferramentas permitiram a elaboração de um
plano de trabalho que tivesse uma proposta de abordagem realista. Nosso trabalho, portanto,
traz conceitos para limitar a poluição de maneira adequada, trazendo – de forma eficaz -
benefícios às empresas quanto ao meio ambiente. Para isso, fizemos uma revisão bibliográfica
nos principais autores que dissertam sobre o assunto
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O Marketing Digital hoje é um excelente método usado no universo da comunicação social,
devido ao aumento significativo do acesso às redes sociais pela maioria das pessoas. Ele tem
crescido tanto no Brasil que chamou nossa atenção para essa ferramenta, que revolucionou o
mercado atual, pois quem investe nesta prática aumenta seu faturamento rapidamente. Por
essa razão, resolvemos desenvolver este trabalho para revelar como é possível alcançar um
público-alvo de maneira tão rápida, eficaz e personalizada. Nosso enfoque será no marketing
digital - 4Ps, fazendo com que haja a compreensão do conceito das quatro palavras e do
universo delas, bem como do total entendimento imensuável importância dos Ps para que uma
marca se mantenha firme e forte no mercado, com segurança para atravessar qualquer crise e
insegurança. O marketing digital são ações de comunicações que as empresas utilizam por
meios digitais para promover produtos ou marcas. Os 4Ps (preço, produto, promoção e praça) é
uma das estratégias mais utilizadas no MKD e em longo prazo. Para compreender melhor este
meio de comunicação, devemos explicar os quatros "Ps". O P de Produto trata-se de achar o
produto certo, e o produto certo é aquele que atende as necessidades dos clientes. O P de
Preço é quando um cliente está disposto a pagar por um produto. O P de Praça refere-se à
acessibilidade do seu produto aos consumidores. Para tomar as decisões sobre o lugar,
primeiro se deve entender onde os possíveis clientes compram o seu tipo de produto. A
distribuição é um fator importante a se considerar. O P de Promoção é a maneira como o
produto será promovido, portanto é preciso procurar as melhores estratégias para promover os
produtos para conscientizar os cliente - e possíveis clientes - para assim "criar" apaixonados
pela sua marca. A estratégia do marketing digital costuma ser mais complexa, exige maior
esforço de criação, análise e mesuração dos resultados, mas ela tem tudo para ser mais efetiva
e eficaz. Afinal, só no ambiente on-line, contamos com ferramentas poderosas para alcançar os
seus objetivos.
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Baron e Shane (2015) entendem empreendedorismo como um processo que se desenvolve ao
longo do tempo, podendo ser afetado por fatores como os indivíduos (os próprios
empreendedores), os sócios, os clientes, os investidores e a sociedade em geral como governo,
mercado, economia. Há diversas e reais vantagens em criar e operar seu próprio negócio. Ser
seu chefe, tomar suas decisões, poder e ter liberdade para criar e inovar, sem a necessidade de
prestar contas a ninguém, sendo estimulado por sua criatividade ou pela concorrência, ter
consciência dos seus lucros caso alcance êxito e também ter o reconhecimento de que
conseguiu. Apesar das vantagens temos de considerar as mazelas também, que é viver em um
mercado instável, correndo riscos externos apesar do esforço individual, somente isso não
basta. (MAXIMIANO, 2007). A sociedade em que vivemos esta cada vez mais se tornando
consumidora de produtos de alto valor agregado e serviços que dependem de empresas e
pessoas com conhecimento especifico e especializado (MAXIMIANO, 2007). Na região de São
Carlos, segundo estatísticas do Portal do Empreendedor, 1.640 MEIs são do setor de estética e
beleza. A proposta desse Trabalho de Conclusão de Curso, em Administração, é investigar
como as vantagens e desvantagens em abrir uma MEI influenciam os empreendedores no setor
de estética/beleza na cidade de São Carlos. A abordagem da pesquisa de campo foi
quantitativa, com questionários enviados pela internet aos MEI da área de estética/beleza da
cidade de São Carlos. Obteve-se 80 questionários respondidos para realização deste trabalho
de conclusão de curso onde será integralmente analisado de maneira precisa nos pontos
apresentados pela análise de dados. Foram analisadas as informações sobre as características
gerais do grupo de microempreendedores individuais do setor de estética/beleza da cidade de
São Carlos. De acordo com a análise dos resultados quase 70% da amostra é do sexo
feminino, sendo predominante as mulheres nesse setor, sendo as idades em grande parte de
31 a 40 anos e em segundo lugar entre 26 e 30 anos. Foi possível observar que 45% da
amostra tem formação do ensino médio completo sendo apenas 8,8% pós graduado. As
colocações em áreas do setor de estética/beleza são em primeiro lugar barbeiros e
cabeleireiros com 65%; em segundo design de sobrancelha com 40%; e em terceiro lugar
manicure e pedicure com 33,8%. Os preços pagos estão entre 50 reais para 43,8% das
respostas. A fidelização dos clientes se dá cada vez mais através do atendimento
personalizado e o contato com o cliente varia entre Facebook, Instagram e WhatsApp. As
maneiras de aperfeiçoamento são mistas entre cursos presenciais e vídeos no YouTube. Em
65% dos casos o profissional se preparou financeiramente para abrir seu próprio negócio. Nos
negócios analisados, o público alvo é das pessoas das classes B e C e os motivos para se
tornar MEI são principalmente aposentadoria; tributação simplificada; realização pessoal; e ter
liberdade e autonomia. Em virtude dos fatos mencionados é possível descrever que o setor de
estética/beleza cresce de forma contínua e promissora.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 326





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

MÉTODO E ANÁLISE DA CONTRAPOSIÇÃO DA
LEI DO IMPEACHMENT E A CONSTITUIÇÃO

CIDADÃ: UMA CRÍTICA A DEMOCRACIA

MARTINS, A.M.M (AUTOR PRINCIPAL); POLONI, F.M. (CO-
AUTOR); SEROTINI, A. (ORIENTADOR) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - (UEMG)

O presente trabalho tem como objeto de estudo a lei de responsabilidade política dos agentes
políticos, Lei 1.079 de 1950. Com este, pretendo sanar inúmeras dúvidas acerca do tema, que é
pouco explorado no contexto acadêmico. A lei trabalha, em seu conjunto de artigos, momentos
em que os governantes deveriam ser responsabilizados perante a população em relação aos
seus atos, que iriam a contramão do ditado em lei como saudável para um agente político.
Como a chamada lei do impeachment foi criada em um momento político e histórico muito
diferente, bem como na vigência da Constituição de 1946, esta possibilita o questionamento
acerca de sua recepção pela atual Constituição da República, a de 1988. Para além da
discussão acerca da recepção, a qual demonstrará quais fatores foram devidamente
recepcionados, quais foram apenas em parte e quais foram retirados, bem como seus devidos
fundamentos legislativos e histórico para tal, haverá uma séria análise do contexto democrático
a qual se insere, levando em consideração não apenas a legislação estudada, mas também a
teoria do afastamento, do autor Pierre Ansart, bem como a teoria da espetacularização, do
doutrinador Guy Debord. A tese é a de que, o impeachment, utilizado há mais de meio século
como um instituto que possibilita a democracia e a responsabilização de agentes que excedam
suas funções, na realidade, dá poderes ao legislativo, e não ao povo. Ao retirarem do governo
um presidente pelas convicções político-partidárias, e não levando em consideração a real
vontade do povo, e sim a de uma parcela com mais poder em mãos, é gerada uma falsa
democracia participativa e efetiva, pois como a espetacularização procura demonstrar, em
reflexo da afastabilidade, a falta de entendimento acerca do tema faz com que a
antidemocraticidade do objeto estudado se perpetue, e que o mecanismo do impeachment seja
nada além de uma ferramenta de políticos para políticos, onde quem tem fortes bases de
governo jamais seria retirado do poder, mesmo que houvesse clamor popular, ou mesmo que
realmente tivesse cometido um crime de responsabilidade. Nesse viés, não haveria como se
considerar democrático um instituto que exclui a soberania popular em detrimento do poder
legislativo, que não deveria ser soberano em suas decisões, mas torna-se, ao não precisar
motivar suas decisões na vox populi.
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RESUMO Sabemos que a grande gama de empresas são micro e pequenas e seu
desempenho é importante para o desenvolvimento econômico e social de um país, pois
proporciona a geração de empregos, fazendo a economia prosperar; porém existe um problema
que acaba atrapalhando, que é a alta taxa de mortalidade das empresas. Entretanto, a maioria
dos novos empreendimentos não completa os primeiros dois anos de atividade. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi identificar e analisar os principais fatores causadores da mortalidade
das micro e pequenas empresas no Brasil. A pesquisa identificou vários fatores que podem
levar as pequenas e médias empresas ao fracasso prematuro e verificou-se que a causa da
mortalidade ocorre devido a vários fatores associados que, acumulados, aceleram esse estágio.
Não é possível atribuir a um único fator a causa da mortalidade das empresas. Em geral, o
encerramento delas é causado por uma sucessão de problemas ou falhas. Vários são os
fatores identificados: ausência de comportamento empreendedor, ausência de um planejamento
prévio adequado, deficiências no processo de gestão empresarial, insuficiência de políticas
públicas de apoio aos pequenos negócios, dificuldades decorrentes da conjuntura econômica e
impacto dos problemas pessoais sobre o negócio. “As pequenas e médias empresas têm
inúmeras dificuldades para se estabelecer nos seus primeiros anos de vida. Há uma série de
fatores que interferem negativamente no desempenho e a rentabilidade de uma empresa,
principalmente, para aqueles que estão começando um negócio sofrem por não conhecer
direito o setor, por não saber lidar com clientes ou por não dominar aspectos financeiros
básicos para gerir seu caixa. Geralmente os problemas e as falhas do empreendimento
acontecem pela forma que o próprio empresário está administrando seu negócio. Por isso,
depois de aberto, é preciso muita dedicação e planejamento para transformar a empresa em
um excelente empreendimento”. (CURVELO, 2010) O que geralmente falta a essas empresas
são pessoas que tenham capacidade para fazer tal planejamento, fazendo com que as ações
tomadas sejam, em grande parte, reações à mudança no ambiente. A pesquisa a ser realizada
neste trabalho pode ser classificada como exploratória, porque está pesquisa deve identificar os
principais fatores associados à mortalidade de micro e pequenas empresas no Brasil. Para
tanto, buscou-se elaborar uma revisão teórica sobre o assunto.
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A sociedade nupérrima tem sofrido uma overdose do signo imagético. Esse fato pode ser
atribuído a uma sociedade conectada em rede. Consequentemente surgem os conflitos e o uso
abusivo da imagem, podendo gerar inúmeras formas de lesões, como é o caso da pornografia
de vingança. Nessa senda, perscrutamos o fenômeno da pornografia de vingança, com enfoque
na proteção constitucional e civil da imagem. Para execução de tal tarefa, realizamos uma
pesquisa descritiva, buscando a compreensão do objeto diante dos desafios da
contemporaneidade. Por conseguinte, concluímos, através da comparação das variáveis
obtidas, que a melhor técnica da proteção da imagem não tem sido aplicada aos casos de
pornografia de vingança. Logo, o presente escrito buscou estudar a tutela civil da imagem da
vítima de pornografia de vingança. Para tanto, conceituamos os objetos estudados e
analisamos o estado da arte. Em derradeiro, apresentamos a analise dos julgados relevantes
sobre o tema. Dessa feita, acerca do assunto em apreço, podemos inferir que a melhor técnica
não tem sido aplicada à resposta jurisdicional. Vislumbra-se, portanto, que a proteção
autônoma da imagem nos casos de pornografia de vingança não é se quer considerada.
Aduzimos este posicionamento com amparo na análise de acordão de diversos Tribunais que
julgaram a questão. Para oferecer uma perspectiva crítica analítica sobre o objeto pornografia
de vingança e a tutela da imagem, será necessário apontar preliminarmente, em breve síntese,
o conceito e a legislação dos institutos trabalhados, que serão expostos em seções para melhor
compreensão desse tema repleto de intersecções de institutos jurídicos. Quais sejam: II-
pornografia de vingança; III- imagem; IV- direitos da personalidade. Por fim, após esta
delimitação passaremos a análise pontual de cada julgado. Isto é: V- Tribunal de Justiça do
Distrito Federal; VI- Tribunal de Justiça de Minas Gerais; VII- Tribunal de Justiça de São Paulo.
Feito isto, teremos o cenário atual que circunda nosso tema de pesquisa.
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Foi feita uma pesquisa na empresa Gold Master Class e percebeu-se que o Clima
Organizacional e Motivação foram apontados como pontos a serem melhorados na empresa.
Plano de Ação Motivacional Toda empresa que valoriza seus colaboradores deveriam ter um
Plano de Ação Motivacional. Pois uma empresa precisa das pessoas e deve dar atenção à
Motivação delas. Etapas do Plano • Forma de Liderar: é essencial que o Líder compreenda que
ele é parte fundamental nesse processo, ou seja, suas ações, comportamento, maneira de gerir
a equipe, aptidão para lidar com os problemas, entre outras questões de Liderança,
influenciarão diretamente, seja de forma positiva ou negativa, na motivação dos profissionais; •
Conhecer a Equipe: o Líder deve realizar um Diagnóstico em sua Equipe, nesse sentido, ele
precisa saber quais são os Pontos Fortes dela, seus Pontos de Melhoria, suas Limitações, em
quais tarefas os profissionais têm mais dificuldade, as expectativas deles, os problemas
enfrentados, entre outras questões. Dessa forma, o Líder consegue identificar que pontos
atrapalham a equipe a se manter motivada; • Elaborar o Objetivo: com o Diagnóstico em mãos,
é necessário elaborar o objetivo do Projeto Motivacional. Nele, o Líder estipula que motivação
ou motivações ele deseja despertar em sua equipe. Por exemplo, a empresa pode estabelecer
como objetivo, aumentar a harmonia da equipe, capacitar de forma mais assertiva os
colaboradores, maximizar o foco de todos etc.; • Definir a Metodologia: após determinar o
objetivo do Projeto Motivacional, chegou a hora de decidir qual será a metodologia aplicada.
Alguns métodos utilizados são: Treinamentos, Dinâmicas de Grupo, Ações no dia-a-dia como
por exemplo: Colaborador destaque do mês, Aniversariantes do mês, etc. É importante definir
também, o tempo de aplicação dessas ações; • Estabelecer uma cultura de Feedbacks: O
feedback, sem dúvida, é um dos pontos críticos de um Plano de Motivação. Empresas que
oferecem Feedbacks constantes têm mais chances de engajar os colaboradores e motivá-los
para o trabalho; • Valorizar o Colaborador: Todo profissional quer ser reconhecido. E dentro de
um Plano de Motivação o reconhecimento profissional é fundamental. Saber reconhecer os
Pontos Fortes e Fracos de cada um e vibrar com as superações e conquistas é o papel do bom
Líder/Gestor. Independente da sua posição de Chefia, aquele Gestor que valoriza mais o “nós”
do que o “eu” é o que consegue motivar os colaboradores. E esse tipo de reconhecimento
profissional pode ser através de Reuniões Internas com apresentação de resultados e com
Feedbacks Individuais. Benefícios do Plano de Ação Motivacional Ao implementar um Plano de
Ação Motivacional, a empresa alcança benefícios como: • Maior comprometimento dos
profissionais; • Maximização da produtividade; • Vantagem competitiva; • Retenção de talentos;
• Aumento da confiança; • Desenvolvimento do relacionamento interpessoal; • Alinhamento dos
valores da empresa com os valores da organização; • Redução da rotatividade dos
colaboradores Portanto o Plano de Ação Motivacional traz inúmeros benefícios, não apenas
para a Organização, como também para a qualidade do trabalho dos profissionais.
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O principal objetivo desta pesquisa é propor melhorias à área de Gestão de Pessoas da uma
organização. O estudo foi realizado por meio de revisão da literatura sobre o tema e foi feito um
estudo de caso em uma empresa da cidade de São Carlos/SP. A empresa pesquisada é uma
empresa brasileira, cujo maior diferencial é a atenção personalizada aos seus clientes a partir
dos funcionários técnicos (por Internet ou telefone), conhecidos por sua capacidade de
responder eficientemente às informações atualizadas, bem como pelo conhecimento técnico e
pela gestão profissional oferecidos aos usuários dos seus produtos. A Gestão das Pessoas na
empresa é bem planejada e integrada com as outras áreas. Todavia, na análise realizada da
empresa, observaram-se detalhes que, podem ser melhorados. Através dessa analise
apresentar-se-á algumas propostas de melhoria. Existem diversos pontos na organização que
devem ser melhorados. A empresa estudada possui problemas de comunicação interna, entre
os profissionais, e esta precisa acontecer de forma eficiente e eficaz, pois ela é fundamental
para o sucesso da empresa. É preciso mostrar para os profissionais o quanto é importante um
clima saudável, apresentar os pontos positivos, por meio de palestras e ferramentas sobre
comunicação. Negociar é uma forma de resolver os problemas e ensinar isso aos profissionais
é interessante, pois eles mesmos saberão lidar com a situação quando um problema acontecer
com eles. Colocar cartazes dando dicas de comunicação e panfletos é uma opção para os
colaboradores. Outro ponto a melhorar é que a empresa não possui psicólogos para
atendimento aos funcionários e a Psicologia é importante para as empresas, pois se torna
fundamental dedicar atenção especial para os indivíduos. É o ser humano que da vida à
organização, sendo eles que manuseiam as maquinas, que deixam o ambiente em ordem, que
pensam em estratégicas, deixando tudo propicio para que o trabalho seja realizado. É nesse
contexto que entra a psicologia organizacional como uma área responsável pelos cuidados das
pessoas. Todo seu conhecimento é utilizado para se ter uma boa interação entre os
funcionários e prezar pela qualidade de vida, assim, os funcionários irão trabalhar mais
motivados, trazendo uma satisfação para ambas as partes. Outra proposta é a implantação da
Ginástica Laboral como uma ferramenta, que as melhores empresas têm fornecido aos seus
colaboradores, devido os excelentes benefícios e resultados. A empresa estudada não possui
um projeto sobre isso. É importante, tanto para o funcionário, pelo fato de evitar possíveis
lesões, quanto para o empregador, que poupará dinheiro e diminuíra custos com possíveis
afastamentos médicos.
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Esta pesquisa tem por objetivo propor melhorias a área de Gestão de Pessoas da empresa
TECPAG. A Tecpag é uma empresa de meios de pagamento eletrônico, autorizada pela
ARTESP para operar como Operadora de Serviços de Arrecadação (OSA), e pela ANTT, para
operar como Administradora de Meios de Pagamento para Arrecadação de Pedágio (AMAP).
Além dessas atividades, a Tecpag empenha recursos e esforços para desenvolver e entregar
novos serviços que venham agregar valor à oferta para o Cliente, Embarcadores,
Transportadores, Concessionárias e Credenciados. O foco da empresa é criar e ofertar serviços
que promovam conveniência, economia e segurança nas interações entre o veículo, o motorista
e o Ambiente por onde trafega. Para tanto, a Tecpag é responsável pelo cadastro, análise de
crédito, ativação, cobrança e conciliação das transações entre clientes e concessionárias e
parceiros, seguindo melhores práticas de governança corporativa e segurança da informação.
Suportando os processos está uma moderna e robusta estrutura de tecnologia da informação,
com sistemas e infraestrutura em constante atualização, sempre alinhada às áreas de negócio,
atendimento ao cliente e back-office. Completando o tripé de sustentação, a Tecpag conta com
equipe comprometida, treinada e motivada, liderada por executivos com significativas
experiências em empresas brasileiras e multinacionais. A Gestão de Pessoas da Tecpag é uma
associação de habilidades e métodos, políticas, técnicas e prática definidas, com o objetivo de
administrar os comportamentos internos e potencializar o capital humano na organização
juntamente com os interesses da empresa. A Tecpag acredita na valorização das pessoas e de
seus colaboradores, prezando pelo recrutamento interno para reter os talentos que agregam
valor e qualidade para a organização. Há uma extrema preocupação em manter uma excelente
interação entre os gestores e seus subordinados. Com esse intuito são realizados coffee breaks
em datas comemorativas e durante palestras para que as pessoas possam se socializar e
relaxar para manter o equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. Por mais que a empresa
invista nos processos estruturados de recrutamento e seleção, integração dos novos
colaboradores, sistema de avaliação e interação das pessoas entre si, é necessário também,
olhar para os processos internos. Os funcionários têm dificuldades para realizar algumas
tarefas, alguns líderes precisam desenvolver suas competências gerenciais, portanto, eles se
encontram desmotivados. Com isso, é necessário desenvolver uma proposta de treinamento e
desenvolvimento para manter os talentos na empresa, dispostos e envolvidos com novos
desafios. Por isso, a valorização do colaborador e essencial para atrair, desenvolver e manter
pessoas que agregam valor na organização. A proposta dessa pesquisa coloca a necessidade
de analisar quais processos estão com baixo desempenho, quais as dificuldades dos
funcionários e aplicar treinamentos para evolução. Referente aos líderes sugere-se que eles
leem artigos de liderança em seus e-mails, aplicar treinamento e dar todo apoio para
desenvolverem essas competências. Com isso, oferecer conhecimento e condições de trabalho
dignas, para que eles possam trazer resultados positivos para a organização e propiciar o
comprometimento das pessoas com a missão, a visão e valores da Tecpag.
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Quais são as demandas do mercado de trabalho do século XXI para o profissional de Recursos
Humanos? Esta é a pergunta que conduz esse trabalho. O objetivo geral deste trabalho é
levantar as opções de atuação do profissional de Recursos Humanos no século XXI, gerando
dessa forma um overview desse mercado de trabalho para a atuação desse profissional. Os
objetivos específicos são: i) realização de pesquisa em rede social da área profissional; ii)
realização de pesquisa em websites de busca de empregos. O método utilizado quanto aos
procedimentos é a pesquisa bibliográfica exploratória, levando-se em conta as pesquisas dos
autores citados neste trabalho: Antunes (2006), Bridges (1995), Fleury & Fleury (2000), FryeR &
Payne (1984), Gil (1994), Granovetter (1995), Gutteridge et al (1993), Kurz (1997), London &
Stumph (1982), Parry (1996), Robert (1989), Schein (1978, 1995), Souza (1986), Tittoni (1994),
Ulrich (1998). Os websites pesquisados para a elaboração da pesquisa foram: Linkedin,
Vagas.com e Indeed. Esse artigo está organizado do seguinte modo: 1 Introdução; 2 Conceito
de trabalho e emprego; 2.1 Mercado de trabalho; 2.2 Perfil do profissional; 2.3 Desenvolvimento
de competências; 3 Metodologia; 4 Resultados; 5 Considerações finais e se finaliza com as
respetivas referências bibliográficas. Com os resultados levantados, considera-se finalmente
que, as demandas do mercado de trabalho do século XXI são diversas, com nomenclaturas
interessantes e demandas de mercado com características que pedem do profissional de
Recursos Humanos que crie um processo contínuo de desenvolvimento de suas competências
e, consequentemente, das organizações onde atuará. Talvez, se a pesquisa realizada tivesse
sido baseada em maior bibliografia, outras características teriam sido reveladas e mais cargos e
demandas de mercado para a área de Recursos Humanos poderiam ter sido encontrados.
Contudo, com a finalização desse trabalho, demonstrou-se um overview do mercado de
trabalho para o profissional de Recursos Humanos do século XXI.
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A empresa do setor da Engenharia e Infraestrutura, com sede na cidade de São Carlos/SP, foi
fundada em 1986, e realizava apenas obras de terraplanagem. Hoje, com mais de trinta anos
de atuação no mercado nacional, desenvolve projetos de pavimentação, aeroportos, drenagem
e também empreendimentos imobiliários. Atualmente a empresa, possui cerca de 120
funcionários, e precisa de uma reestruturação no setor de Gestão de Pessoas, pois passou por
um processo de novas admissões, deixando a área de departamento de pessoal
sobrecarregada. Quanto aos benefícios oferecidos para os profissionais, a empresa se
disponibiliza a pagar um valor referente ao Vale Alimentação, e o trabalhador pode optar por ter
esse valor em dinheiro ou por receber uma refeição no local de trabalho diariamente. Referente
ao Vale Transporte, os funcionários que trabalham em obra em usinas e rodovias, a empresa
fornece um veículo para transporta-los todos os dias, porém os profissionais que trabalham no
escritório, na cidade, não recebem nenhum valor. Planos de saúde ou odontológico nunca
foram oferecidos pela empresa, e recentemente a mesma concedeu seguro de vida aos
funcionários. A área de Gestão de Pessoas é dividida em dois setores, o setor de Estratégia de
Pessoas e o Departamento Pessoal. No setor de Estratégia, o responsável é o Diretor
Administrativo, e cabe a ele organizar as equipes de trabalho de acordo com a necessidade de
cada obra que a empresa realiza. O setor de Departamento Pessoal é responsável pelas
admissões, folhas de ponto, folha de pagamento, rescisões, férias, recrutamento de pessoal,
entrega de EPI’s e envio de documentação mensal para os clientes-concessionárias. A área,
possui quatro pessoas, o Diretor Administrativo, a contadora, a assistente de departamento
pessoal e uma estagiária, e cada profissional tem a sua função e responsabilidade definida,
porém a demanda é grande para poucas pessoas. Analisando o cenário empresarial é possível
notar que faltam alguns setores, como um setor especializado para cada processo
organizacional, podendo ser feito um planejamento de setores com melhores estratégias e
divisões. A empresa não possui uma cultura organizacional definida ainda, pois se trata de uma
empresa familiar que está se expandindo no momento. A proposta principal dessa pesquisa
será implantar mais setores para melhor divisão das tarefas e melhorar o desempenho dos
profissionais. Sendo assim, é sugerida a criação dos seguintes setores: • Recrutamento e
Seleção: Planejar uma equipe especializada em recrutar e selecionar candidatos para as vagas
em aberto; • Treinamento e Desenvolvimento: Ter um setor para organizar e analisar os
treinamentos que precisam ser feitos de acordo com os cargos. Outros programas também
podem ser elaborados, como, planos de Integração, programa de qualidade de vida no
trabalho, para melhorar a ergonomia, saúde física e mental, programas motivacionais, para que
os profissionais se sintam mais engajados, e também programa de indicadores de RH, que
torna mais visível para o Gestor de Pessoas o que precisa ser melhorado para que, assim, ele
possa criar novas estratégias. Além disso, é interessante que a empresa crie um plano de
cargos e salários a fim de implantar a Gestão de Carreira como forma de engajar os
profissionais a conquistarem seus objetivos e se desenvolverem na organização.
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Presente há mais de 50 anos no mercado, a empresa HOAP Associados é líder em serviços de
informação e é responsável pela maior base de dados da América Latina. A empresa define a
área de Pessoas como estratégica, pois trabalha as necessidades para sustentação do bem-
estar dos funcionários e consequentemente assegura a continuidade de negócio. O método
aplicado nas entrevistas é a seleção por competência, que inclui a avaliação de potencial. A
área de Gestão de Pessoas tem responsabilidades fundamentais como divulgação de vagas,
identificação de potencial e competência, análise da aderência na vaga, realização do processo
seletivo e feedback. Atualmente a empresa conta com 800 colaboradores em regime CLT e 160
pessoas terceirizadas. Cada colaborador tem suas responsabilidades bem definidas refletindo
sempre as orientações do site da CBO (Classificação Brasileira de Ocupação). A empresa está
bem estruturada e não existe carência de qualquer função da gestão de pessoas. A estrutura
organizacional é bem desenvolvida, entretanto notamos deficiência em alguns pontos, portanto,
sugerimos certas alterações ou implantações. ? Melhorias na Comunicação do Departamento
de Gestão de Pessoas 1. Tenha um local de divulgação de informações oficial e centralizado:
em várias empresas, por não existir um meio de comunicação interno formal, indicamos utilizar
diversos outros meios, como murais, e-mails, informativos e até mesmo de forma apenas
verbal. 2. Promova a interatividade: permitir que os colaboradores interajam com a
comunicação, além de tornar a informação mais atrativa, permite e torna o ambiente de
comunicação um meio para discussão de ideias e alinhamentos. Outro fator muito importante
da interatividade é a possibilidade de avaliar se as mensagens transmitidas estão sendo
realmente compreendidas. 3. Associe as informações aos processos operacionais: o processo
de comunicação, principalmente quando existe interatividade dos colaboradores, trata-se de
uma questão cultural da empresa e sua implantação requer mudança de cultura. A melhor
forma de realizar esse tipo de mudança é a integrar a informação aos processos operacionais,
ou seja, o colaborador vai consumir a informação ao realizar alguma de suas atividades
operacionais. 4. Torne as informações acessíveis: dependendo do meio de comunicação
adotado e das políticas internas da empresa, as informações nem sempre chegam a todos ou
precisam ser encaminhadas através de níveis hierárquicos que podem gerar ruídos na
comunicação e, até mesmo, atraso na disponibilização da mesma. 5. Dê abertura e ouça os
colaboradores: o essencial para uma boa comunicação é saber ouvir. Dessa forma, pode-se
avaliar as expectativas dos colaboradores em relação à empresa e ter uma fonte de obtenção
de ideias que, além de ser extremamente útil para a empresa, também valoriza o colaborador.
O feedback é primordial.
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REGISTROS DA ARQUITETURA MODERNA
RESIDENCIAL EM SÃO CARLOS-SP (1940 A 1970)

MONTEIRO, F. C. (AUTOR PRINCIPAL); ALMEIDA, A.L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A pesquisa busca investigar e registrar as residências modernas da cidade de São Carlos-SP,
projetadas entre os anos 1940 e 1970, num contexto de “difusão” da chamada “arquitetura
moderna brasileira”. Justifica-se não somente pelo valor da produção moderna para a cidade e
para o país, mas sobretudo pelo estado de descaso com a preservação deste patrimônio
arquitetônico. Apesar da cidade abrigar um dos primeiros programas de pós-graduação em
Arquitetura e Urbanismo, responsável por várias pesquisas sobre a produção moderna do país
desde a década de 1990, não foram identificados estudos que tenham se dedicado à temática
específica da produção residencial moderna da cidade. Nos últimos anos, a cidade vem
passando por transformações expressivas em sua área central, com a substituição de antigas
residências por estabelecimentos comerciais, de serviços e edifícios residenciais
multifamiliares. Mesmo com os incentivos da Fundação Pró-Memória na preservação do
patrimônio da cidade, a produção moderna ainda é pouco reconhecida e algumas residências
modernas já foram demolidas ou descaracterizadas. Em virtude do acentuado processo de
transformação, a pesquisa propôs como objetivo inicial o mapeamento da produção, com a
identificação de imóveis cujas informações têm sido buscadas junto ao Serviços Integrados do
Município (SIM) e à Fundação Pró-Memória. Paralelamente, tem sido realizado um
levantamento fotográfico das residências pré-selecionadas, com verificação de possíveis
transformações através de fotografias disponíveis no Google Street View e no acervo
iconográfico da Fundação. Para a sistematização dos dados levantados, as imagens estão
sendo organizadas de modo a estarem referenciadas em planilhas do Excel e os imóveis serão
identificados em um mapa personalizado do Google, que deverá integrar o banco de dados do
Grupo de Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio do Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP). É uma intenção futura da pesquisa e do grupo, disponibilizar o mapa de edifícios
modernos de São Carlos em ambiente virtual aberto, contribuindo para a divulgação da
produção moderna na cidade. Como ação futura, pretende-se aprofundar o estudo de caso da
Residência Corsi, importante exemplar residencial moderno da cidade, que ainda preserva boa
parte das suas características originais, ainda que tenha tido seu uso modificado em 2004. Para
este registro específico serão realizadas pesquisas na Fundação Pró-Memória e, caso
autorizado, levantamento in loco e modelagem do edifício em softwares de representação
gráfica digital.
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO: UM ESTUDO EM
TRÊS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS

DE ENTREGAS

LEITE, C. F. (AUTOR PRINCIPAL); RODRIGUES, D. A. (CO-
AUTOR); VERNILLE, D. J. (CO-AUTOR); PEREIRA, L.H.A.N. (CO-

AUTOR); ABREU, D.C. (CO-AUTOR); RIBEIRO, C.H.C.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Atualmente, as empresas brasileiras de serviço de transporte notaram que os seus
consumidores estão cada vez mais exigentes, pois querem ser atendidos em relação ao preço,
custo- beneficio, prazos, entre outros fatores. Então, o objetivo da pesquisa é analisar as
operações de transporte rodoviário. Transporte é uma área importante dentro da cadeia
logística, conforme a Confederação Nacional de Transporte (2017) “cerca de 61,8% de toda a
distribuição de carga no país é feita por modal rodoviário”. Neste contexto, enquanto a frota de
veículos continua crescendo a cada ano, a malha rodoviária padece de deficiências estruturais
gerando aumento no índice de manutenção de veículos, prazos de entrega cada vez maiores;
custos elevados entre outros tipos de dificuldades. As vantagens deste modal estão na
possibilidade de transporte integrado porta a porta e de adequação aos tempos pedidos, assim
como frequência e disponibilidade dos serviços. Apresenta como desvantagem a possibilidade
de transportar somente pequenas cargas (RIBEIRO e FERREIRA, 2002). A pesquisa de campo
é realizada em três empresas do ramo de serviços logísticos e transporte rodoviário na cidade
de São Carlos-SP. A pesquisa é de natureza qualitativa. O instrumento de coleta de dados é um
roteiro de questionário aplicado na empresa A ao assistente de logística, na empresa B ao
gerente de departamento pessoal, e na empresa C ao gerente de logística. A pesquisa é
realizada em setembro de 2019. Verificou-se que a empresa A e B oferecem o mesmo tipo de
serviço em cargas fracionadas e expressas, e seus principais clientes são empresas de grande
porte, com alto volume de entregas. A empresa C opera apenas com cargas fechadas, e seus
principais clientes estão localizados em cidades vizinhas de São Carlos-SP. Na empresa A, o
assistente de logística informou que para reduzir custos a empresa utiliza um destino central
por região chamado HUB, onde as encomendas são distribuídas para empresas terceiras que
realizam a entrega ao destino final, com isso a entrega é a realizada de maneira mais rápida e
mais eficaz. A empresa B trabalha com centro de custos em Araraquara e distribuem as cargas
por rota, peso e tipos de carga. A empresa C faz previsão dos gastos que aumentam
anualmente e por isso, reduzem os custos em contratar menos funcionários, traçam rotas que
diminuem gastos do ponto de coleta até o cliente final, conscientiza os motoristas a economizar
no diesel, cuidar da manutenção dos veículos e realizar entregas dentro do prazo. O desafio
para redução dos gastos em transportes é lidar com custos que sofrem variações, como valor
de pedágio, alterações do preço do combustível, manutenção constante dos veículos, aumento
de impostos, custos fixos, salários; minimizando o repasse ao cliente final, sem afetar o prazo
de entrega e qualidade do serviço prestado. Conclui-se que para que as empresas consigam
diminuir seus gastos é necessário um controle muito eficaz e muito detalhado dos custos e um
acompanhamento diário para que o orçamento anual das empresas não ultrapasse o planejado
e que o serviço não prejudique a satisfação do cliente, o prazo de entrega e o valor cobrado por
frete.
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YOUTUBE E A PEDOFILIA
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Youtube sempre foi uma plataforma de grande sucesso, hoje em dia isso vem aumentando
cada vez mais, ao decorrer dos anos conquistou e ainda conquista seu espaço. Segundo o
"Canaltech" atingiu em 2018 uma média de 1,8 bilhões de usuários ativos por mês. Observando
algumas estatísticas da plataforma foi comprovado que quem passa o maior tempo nessa mídia
social são as crianças e adolescentes o qual são bastantes influenciadas pelos produtores de
conteúdo digital (Youtubers) gerados pelo Youtube, almejam tornarem-se produtoras de
conteúdo digital também. Mesmo que na regulamentação para criar uma conta, seja no Youtube
como também no Google, não permita que crianças menores de treze anos o façam, muitas
mentem sua idade e ou acessão contas de pessoas maiores de treze anos para criarem seus
conteúdos dentro da plataforma, esse conteúdo normalmente é algo inocente do dia a dia de
quem a produz, brincando, fazendo algum exercício e mostrando roupas/ brinquedos, apenas
com o intuito de se divertir e também divertir a quem assiste. No entanto, nos últimos tempos
observou-se que esses vídeos caseiros e sem maldade de quem produz, podem ser maliciosos
e perversos aos olhos de pedófilos, que diversas vezes induz as crianças a fazerem um
conteúdo erótico (mostrando alguma parte do corpo ou mesmo se tocando), e assim varias
vezes gravam os frames de quaisquer movimentos como cambalhotas, estrelinhas, entre
outros, com o intuito de aparecer alguma parte íntima e para que os pedófilos possam não
perder mais os vídeos, caso a criança resolva remover do seu próprio canal. Sendo assim, esse
estudo será feito para levantar alguns dados e algumas informações, através de sites, jornais,
artigos, entre outras mídias confiáveis, a respeito das medidas que o Youtube tem tomado ou
não para que evite a proliferação dessa situação na plataforma e as mudanças recorrentes
quanto as normas do site.
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DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO COM
SENSORES PARA MONITORAMENTO DA SAÚDE
DO GADO LEITEIRO NO CONCEITO DE INTERNET

DAS COISAS

ROSA, D. H. (AUTOR PRINCIPAL); TRONCO, T. R. (ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As previsões do futuro relativas ao planeta revelam um cenário catastrófico nos próximos 50
anos com relação à falta de água, falta de alimentos, falta de energia, degradação do meio
ambiente, entre outros problemas. Neste contexto, as tecnologias da informação e
comunicação (TICs) têm um papel relevante na agricultura moderna, criando a chamada
Agricultura 4.0 (Agro 4.0). A Agro 4.0 engloba a agricultura e pecuária de precisão, a
automação e a robótica agrícola, além de técnicas de computação em nuvem, inteligência
artificial, bigdata e a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT). A IoT torna possível o
monitoramento e a atuação à distância sobre objetos ("coisas") de nossa vida cotidiana e de
forma autônoma. Para isso, os principais componentes para a implementação de uma aplicação
de IoT são: 1. Sensores inteligentes, utilizados para fazer o monitoramento das “coisas” ou
objetos a serem controlados; 2. Rede de Comunicação de Sensores, utilizada para capturar e
transmitir as informações dos sensores inteligentes para a Internet; 3. Sistema de Controle,
composto de servidores e algoritmos inteligentes para análise dos dados e gestão dos
processos e serviços; 4. Aplicação, provê uma interface amigável entre o usuário e o sistema
de controle, fornecendo os serviços relativos à aplicação. O uso da IoT no mundo rural é uma
mola propulsora e integradora dessa inovação dentro e fora da cadeia produtiva e pode ser
utilizada em aplicações de melhoria de desempenho, produtividade, melhoramento genético do
gado leiteiro.Este trabalho tem como objetivo o estudo, desenvolvimento e implementação de
um aplicativo com sensores para monitoramento do gado leiteiro utilizando o conceito de IoT.
Os sensores IoT são utilizados para monitorar a localização do gado, sua alimentação,
fertilidade e também a saúde dos animais. Um sensor IoT colocado no pescoço do animal é
utilizado para rastrear sua atividade ao longo do dia, enviando informações sobre problemas de
saúde e comportamento alimentar aos agricultores. Isto possibilita o manejo e nutrição de
precisão, além da rastreabilidade do animal. Este trabalho tem parceria com a unidade
Embrapa de São Carlos. Nesta etapa do trabalho, serão apresentados os resultados de
pesquisa sobre os tipos de sensores que apresentam uma melhor eficiência para a aplicação
agrícola proposta.
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ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS PARA
ENSINO/APRENDIZAGEM DE INGLÊS PARA
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GABRIEL, M. T. S. (AUTOR PRINCIPAL); PIZZA, M. C. B.
(ORIENTADOR) 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO PAULO - (IFSP)

A língua inglesa é um requisito de grande valia na formação de engenheiros, para que o
estudante esteja preparado para ingressar no mercado de trabalho. Sendo o inglês a língua
franca da economia global, as empresas necessitam de profissionais com proficiência nesse
idioma. Quando tratamos da engenharia aeronáutica, o estudo de Inglês para Fins Específicos
torna-se ainda mais necessário, uma vez que a aviação tem o inglês como língua franca e
manuais e documentações estão publicadas nessa língua. Sendo assim, o engenheiro que irá
atuar nessa área deve estar apto a compreender tais publicações para realizar seu trabalho,
uma vez que ele será o responsável por projetar, construir e pela manutenção de aeronaves,
estando em contato direto com manuais e documentações de aeronaves publicadas em inglês.
Para tanto, a pesquisa analisou projetos pedagógicos de oito cursos de engenharia aeronáutica
e seis cursos de engenharia aeroespacial ofertados por instituições públicas e privadas, das
quais nenhuma apresentou a disciplina de Inglês Instrumental em sua grade. Porém, foram
encontradas referências de livros publicados em língua inglesa na maioria das bibliografias das
disciplinas obrigatórias dos cursos analisados. A analisarmos o currículo do curso de
engenharia aeronáutica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), podemos observar que
dentre as 24 disciplinas obrigatórias, apenas 2 delas não apresentam bibliografia em língua
inglesa e, dentre as 73 publicações apresentadas, 57 são em língua inglesa, ou seja 78,08% de
toda a bibliografia das disciplinas obrigatórias do curso de engenharia aeronáutica do ITA é em
língua inglesa. Baseada nos conteúdos e disciplinas obrigatórias encontradas e na dissertação
de mestrado de Elida Maria Rodrigues Bonifácio (2015), foi elaborada uma checklist que
engloba as necessidades profissionais do engenheiro aeronáutico no que se refere à
proficiência em língua inglesa e, então, realizou-se uma análise dos livros didáticos disponíveis
no mercado com foco no ensino/aprendizagem de inglês para engenharia, verificando se os
conteúdos programáticos estão de acordo com o contexto e necessidades de tal área de
atuação.
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A ATUAÇÃO DO PSICOLOGO FRENTE AOS
DESASTRES NATURAIS E AMBIENTAIS

ALVES,R.B (AUTOR PRINCIPAL); CASTELLANO, E.G.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA
A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE AOS DESASTRES NATURAIS E AMBIENTAIS ANA
CLAUDIA GOES CAMARGO SALES Orientação: Profa. Dra. Elisabete Gabriela Castellano O
presente trabalho traz uma reflexão sobre aatuação do psicólogo frente aos desastres naturais
e ambientais,sua contribuição junto à defesa civil e comunidades vulneráveis, no antes, durante
e pós- desastre. Portanto, justifica-se científica e socialmente pela pouca produção científica na
área, bem como por colaborar, de alguma forma, com a conscientização e mobilização,
despertando o interesse para o estudo nessa área de atividade. Objetiva-se apresentar
aspectos da atuação do psicólogo frente aos desastres naturais e ambientais. Assim sendo, a
contribuição se pretende trazer é a difusão de conhecimentos na área.A metodologia utilizada
foi a revisão sistemática bibliográfica. Para tanto, foram feitasbuscas junto às revistas científicas
especializadas, mediante o estudo de artigos científicos disponibilizados na plataforma SciElo,
documentos e arquivos do Governo Federal, Estadual e das Organização das Nações Unidas
(ONU). Dentre os autores que se destacam nessarevisão, entre outros, têm-se: Marcos Antônio
Mattedi, Rosane Gabriele C. de Melo, Neyde Lúcia de Freitas Souza e Norma Valêncio.Através
das pesquisas levantadaschegou-se ao entendimento que a atuação do psicólogo frente aos
desastres naturais e ambientais é de extrema necessidade, pois as pessoas não são iguais e
agem de maneiras diferentes frente às situações catastróficas. Portanto, é relevante que o
profissional se especialize na área da psicologia ambiental, para que consiga planejar, trabalhar
em conjunto etraçar práticas consistentes e eficazes. Incorporado à equipe multidisciplinar junto
da Defesa Civil, o profissional de psicologia deverá atender a todos, ou seja, os indivíduos em
situações de vulnerabilidade e os que compõem a equipe, pois estes também sofrem abalos
físicos e psicológicos decorrentes do cenário de atuação. Destacam-seo papel da habilitação
especifica do psicólogo ambiental e a importância do planejamento, de acordo com a situação
que se apresenta, a fim de minimizar as consequências danosas ao comportamento e a mente
humana. Integrada junto ao governo federal, estadual e municipal, a psicologia trabalha na
prevenção da saúde mental, na segurança e proteção dos sujeitos frente às ocorrências de
desastres e vem se alinhando ao Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC).Recomenda-se
ao profissional da psicologiaaadesão junto aosprogramas eficazesde formação e detreinamento
para atuarem nas comunidades vulneráveis, atendendo as pessoas fragilizadas, direta ou
indiretamente.
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A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS E A
OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE

INFRAÇÕES AMBIENTAIS

LUVIZOTO, I. F. (AUTOR PRINCIPAL); SEROTINI, A.
(ORIENTADOR) 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - (UEMG)

Foi desenvolvido, no presente artigo, um estudo a respeito da descentralização de
competências trazidas com a Constituição Federal de 1988, apontando os três aspectos de
responsabilização, dando-se, nesta pesquisa, especial atenção à Responsabilização
Administrativa do meio ambiente, ou seja, aquela relacionada às infrações decorrentes da
confusão acerca da competência para lavratura do auto de infração ambiental, o qual está mais
suscetível à ocorrência do bis in idem, que foi posteriormente elucidado e trabalhado. Foi
também analisado o Poder de Polícia dos entes federativos por intermédio dos órgãos
integrantes do SISNAMA que ocorre em razão da necessidade de controlar e até mesmo
impedir atividades que possam causar danos ao meio ambiente, sujeitando aos infratores à
imposição de sanções verificadas quando da ação fiscalizatória do Estado e/ou quando da
ocorrência de infrações. Isto porque a preocupação em relação ao meio ambiente é tema
central de inúmeros debates globais, não sendo diferente no Brasil que, em 1988, trouxe um
capítulo exclusivo, em sua Constituição Federal, que estabelece que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em suma, o propósito do
trabalho, está na consolidação de entendimentos sobre os limites de competência e a
possibilidade de recorrência das infrações ambientais e em como isso afeta os órgãos
competentes e o ordenamento jurídico pátrio, visto que o Direito Ambiental justifica a
necessidade de que este bem seja plenamente protegido. Isto porque, a atuação sancionatória
do Estado deve servir, além de responsabilizar os infratores, também como uma forma de
conscientização, mostrando para os demais que tais condutas ou atividades são consideradas
contrárias aos valores sociais elevados à categoria constitucional.
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A INVESTIGAÇÃO DA INDUSTRIALIZAÇÃO DAS
CONSTRUÇÕES NA ARQUITETURA MODERNA

BRASILEIRA: O ESTUDO DO E1 COMO
PROTÓTIPO

COELHO, DEBORA A. (AUTOR PRINCIPAL); CERÁVOLO, A.L.
(ORIENTADOR) 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A pesquisa para desenvolvimento da iniciação científica está inserida nas linhas de pesquisa do
Grupo de Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio (GP CAP), sediado no UNICEP, e liderado
pela orientadora. O trabalho está articulado também ao projeto HBIM e Documentação digital
do patrimônio arquitetônico moderno: Desenvolvimento de Protocolo a partir de Estudo de Caso
no edifício E1, aprovado no edital Universal CNPq 2018, coordenado pelo Prof. Associado
Márcio Minto Fabrício, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
A análise e avaliação do projeto e do processo de construção do edifício denominado “E1”, na
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), no Campus da Universidade de São Paulo
(USP), assim como do plano diretor do Campus universitário ambos elaborados pelo arquiteto
Hélio Durte e o engenheiro Ernest Carvalho Mange, têm por objetivo ampliar o conhecimento
sobre o edifício, colaborando para sua preservação e conservação. Após o final da II Guerra
Mundial, a cidade de São Carlos recebe novos investimentos estatais e estrangeiros no setor
de bens de consumo duráveis, movimento que se verificou em diversas partes do país. É nesse
contexto de expansão da industrialização que a EESC USP inicia sua história na cidade. O
projeto pedagógico da escola foi aprovado em dezembro de 1952, e em 1953 foram
selecionados os primeiros 39 alunos para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia
Mecânica. Focado nas engenharias, a Escola demandava a expansão de área para a
construção de laboratórios específicos. O novo Campus, em local mais afastada do Centro à
época, começa a ser projetado ainda em 1953. O terreno foi cedido pela Prefeitura, em 1952. O
local era ocupado pelo Posto Zootécnico, fundado em 1905. Foi destinado uma área de
157.200 m², o projeto do Plano Diretor do Campus foi realizado por Hélio Duarte, que concebeu
a Escola como uma pequena “Cidade Universitária”, onde foram alocadas as necessidades de
Trabalho, Habitação e Recreação”. No projeto estavam previstas seis lâminas iguais ao E1, de
onde adveio a denominação que permanece até hoje. O E1 é um dos primeiros exemplares da
arquitetura moderna na cidade de São Carlos, cuja obra se desenvolve entre os anos de 1956 e
1958, alinhada à vertente da “Escola Paulista”, que aprofunda as investigações no âmbito das
industrialização das construções. A qualidade projetual e construtiva tornam o edifício uma
experiência de relevância nacional, conforme atestam alguns especialistas. A obra revela
também o tom que seria empreendido no ensino de engenharia civil na EESC, que assume um
importante protagonismo na investigação e desenvolvimento de tecnologia para uma
industrialização das construções leve no país, que culminou com o desenvolvimento da
argamassa armada na década seguinte. Sua construção é simbólica, suas linhas modernas
sintetizam os ideais de modernidade da Universidade São Paulo e permite compreender os
processos de industrialização que estão em curso na década de 1950, numa parceria entre a
universidade e a indústria da construção. A análise preliminar do plano diretor do Campus de
São Carlos, da Universidade de São Paulo, e dos projetos originais para construção do primeiro
edifício no Campus, o E1, permitem compreender a relevância dessa experiência, que poderá
contribuir com o esforço de revisão da historiografia da arquitetura moderna brasileira, em
particular, da colaboração que a Escola de Engenharia de São Carlos.
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GONÇALVES, M.P. (AUTOR PRINCIPAL); CERÁVOLO, A.L.
(ORIENTADOR) 
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A pesquisa de iniciação científica em curso está inserida nas linhas de pesquisa do Grupo de
Pesquisa Cidade, Arquitetura e Patrimônio (GP CAP), sediado no UNICEP, e liderado pela
orientadora. O trabalho está articulado também ao projeto HBIM e Documentação digital do
patrimônio arquitetônico moderno: Desenvolvimento de Protocolo a partir de Estudo de Caso no
edifício E1, aprovado no edital Universal CNPq 2018, coordenado pelo Prof. Associado Márcio
Minto Fabrício, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo.
Pretende-se documentar fisicamente o E1, na Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), no
Campus da Universidade de São Paulo (USP), projetado pelo arquiteto Hélio Duarte e o
engenheiro Ernest Carvalho Mange, para redesenho do edifício, utilizando a metodologia HBIM
para registrar as característica construtivas do edifício em duas fases do seu ciclo de vida: 1) as
design; 2) as is. O E1 foi escolhido por sua importância arquitetônica e tecnológica. É um dos
primeiros exemplares da arquitetura moderna na cidade de São Carlos (1956-8), sua qualidade
projetual e construtiva o tornaram uma experiência de relevância nacional, permitindo que
tenhamos acesso às instalações prediais e ao interior de importantes componentes da
estrutura, como colunas e laje. Os levantamentos para coleta das informações referentes ao
edifício atualmente estão sendo realizados por meio de visitas in loco, juntamente com registros
fotográfico e deverão ser feitas entrevistas e visitas acompanhadas de especialistas.
Paralelamente, estão sendo recolhidas as informações históricas. O projeto original foi
localizado e também fotos históricas. Foram identificados ainda trabalhos acadêmicos que
tratam do edifício e publicações em revistas especializadas. A documentação consultada o
momento está permitindo elaborar uma tabela com os materiais empregados na construção do
E1. A tabela contém informações sobre a caixilharia, cobertura, divisórias, vedação, pintura,
piso, e sobre os revestimentos. Juntamente com o redesenho em HBIM com a notação dos
materiais construtivos e instalações prediais, pretende-se realizar registros físicos por meio de
equipamentos que utilizam tecnologia digital com a produção de nuvens de ponto que gerem
um registro geométrico mais fiel ao edifício hoje do que os redesenhos, permitindo que
avaliemos distorções e patologias existentes na edificação. A nuvem de pontos será gerado por
meio de duas tecnologias distintas: a) registros fotográficos; e b) escaneamento 3D com laser.
Cabe enfatizar que a documentação precisa dos bens arquitetônicos e´ o primeiro passo para o
estudo aprofundado das características projetuais e construtivas de um edifício. Esse conjunto
de informações permitem o diagnóstico de seu estado de conservação e é etapa obrigatória
para a preservação de qualquer bem considerado patrimônio histórico e cultural. No Brasil, no
entanto, a falta de ações que visam à documentação, à valorização, à gestão e à conservação
do patrimônio arquitetônico é uma constante. Esse descaso ocorre cotidianamente na
demolição de exemplares de interesse histórico não protegidos ou tombados, sem discussões
prévias ou ações de documentação. O objetivo central do trabalho é desenvolver as habilidades
para manuseamento de equipamentos, softwares para processamento dos dados coletados e
manipulação de nuvem de pontos. Pretende-se ainda comparar os produtos gerados por meio
dos dois procedimentos já citados.
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(ORIENTADOR) 
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O avanço crescente das taxas de violência constitui-se um sério problema de saúde pública
facilmente observável por meio da mídia e, que se traduz em grandes recursos empregados
nos cuidados para com as vítimas. A violência sexual contra crianças e adolescentes é um
grande problema da saúde pública e social, devido aos altos índices de incidência. Desta forma,
a identificação precoce de comportamentos de risco e a análise dos casos de violência são
medidas a serem ser adotadas pelos enfermeiros para impedir a continuação da violência, e
produzir dados que subsidiem a criação de medidas preventivas e de reabilitação das vítimas,
além da denúncia dos agressores. Esse trabalho tem o objetivo identificar e analisar os
resultados de estudos primários, realizados no território brasileiro, relacionados à como se dá a
atuação e o preparo dos profissionais da área de enfermagem em casos de violência sexual
contra crianças, por meio de uma revisão sistemática da literatura científica. Torna-se,
pertinente, neste ponto ressaltar as ações e as características do trabalho de enfermagem
apresentado em cada um dos artigos selecionados para análise nesta Revisão. Tendo em vista
o quão importante é a atuação deste profissional no que diz respeito à violência sexual infantil.
Refletir sobre a organização das ações para o enfrentamento da violência contra criança por
meio de uma rede de proteção requer olhar o padrão de organização desta na perspectiva de
um sistema próprio, que incorpore essas características. E a importância do papel da
enfermagem nessa assistência a criança vítima de violência sexual, para que novos
comportamentos em prevenção em saúde sejam adquiridos e inseridos no âmbito da saúde.O
avanço crescente das taxas de violência constitui-se um sério problema de saúde pública
facilmente observável por meio da mídia e, que se traduz em grandes recursos empregados
nos cuidados para com as vítimas. Sabe-se, contudo, que o custo relativo ao sofrimento
imputado a essas crianças e adolescentes não pode ser mensurado (DAHLBERG, KRUG,
2006; WOISKI; ROCHA, 2010).

OUTRA 345





21º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2019

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A infância e adolescência constituem períodos de grandes transformações físicas, emocionais e
psicológicas. Toda carga que acompanha essas duas fases contribui para torná-las únicas e ao
mesmo tempo vulneráveis a situações de risco, como uso de drogas e violência, que podem
gerar danos físicos, sociais e emocionais.Em números de homicídios de crianças e
adolescentes, o Brasil encontra-se em quarto lugar entre 99 países. Entre 1980 e 2010, as
taxas desse tipo de violência subiram 346%, somando 176.044 crianças e adolescentes
vitimizados – somente em 2010 foram 8.686, número representativo do preocupante índice de
24 mortes por dia O avanço crescente das taxas de violência constitui-se um sério problema de
saúde pública facilmente observável por meio da mídia e, que se traduz em grandes recursos
empregados nos cuidados para com as vítimas. Sabe-se, contudo, que o custo relativo ao
sofrimento imputado a essas crianças e adolescentes não pode ser mensurado (DAHLBERG,
KRUG, 2006; WOISKI; ROCHA, 2010). A violência sexual contra crianças e adolescentes é um
grande problema da saúde pública e social, devido aos altos índices de incidência. Esse tipo de
violência pode ser caracterizado por contato ou interação entre uma criança ou adolescente
sem seu consentimento, na qual a vítima é submetida a estimulação sexual e nesses abusos
pode incluir toques, caricias, sexo oral ou relação com penetração (sendo digital, genital, anal).
Na atualidade, esse tipo de violência está crescendo cada vez mais, e muitas das vezes esse
crime é cometido no seu próprio meio familiar, ou próximo da vítima. A Organização Mundial de
Saúde (OMS) define o abuso sexual de crianças como: “o envolvimento de uma criança em
atividade sexual que ele ou ela não compreende totalmente, não tem capacidade para dar seu
consentimento informado ou para o qual a criança, por seu desenvolvimento, não está
preparada e não pode consentir ou que viola as leis ou tabus sociais
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O objetivo desse estudo é mostrar a diferença entre o cenário brasileiro e o cenário mundo a
fora, comparando com EUA, Europa e Ásia, onde temos os maiores índices de investimento e
participação de campeonatos. Nessa pesquisa utilizamos fontes de pesquisa como
principalmente sites online e artigos. Os e-sports é um tema recente se pensarmos que o
“boom” veio após os anos 2010 com grande aumento de campeonatos e lançamentos de
grandes plataformas de streaming. Até então as universidades não tinham interesses no
assunto, pois o e-sports era considerado somente um hobbie e no decorrer do tempo percebeu-
se um grande potencial financeiro, porém o Brasil ainda não enxerga a amplitude deste
mercado, diferentemente de países como EUA que oferecem bolsas de estudo para essa nova
modalidade de profissional em troca de poder fazer parte de times da universidade. Algumas
universidades brasileiras como a Unisociesc Joinville oferecem como recompensa bolsa de
estudos que chegam até 50% para estudar na instituição em questão. No Brasil, apesar de não
ter uma boa base para que estes profissionais cresçam como deveriam, temos ainda 66
milhões de jogadores que colocam o Brasil entre 10º e 15º em relação a faturamento. No ano
de 2018, foi anunciado pelo até então Ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão, um investimento de
100 milhões no setor de games, onde poderá ser utilizado em áreas como IA, conteúdos de
realidade virtual e criação de conteúdos e jogos. Segundo dados do 2º Censo da Indústria
Brasileira de Jogos Digitais, 946 jogos foram produzidos pelo país e o número de empresas
deste setor cresceu 182% em quatro anos. O intuito desta pesquisa é mostrar a grande
diferença entre países que investem em universidades com foco em e-sports e países como o
Brasil, que está em processo de crescimento e que falta muito investimento nesta área para
que o país venha demonstrar resultados comparados internacionalmente. Palavras Chave: e-
sports, universidades, bolsa de estudos, cenário.
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Este projeto de pesquisa terá como base de informações os principais aspectos envolvidos com
o tema “Feminicídio”, de forma a buscar o entendimento profundo da atual legislação, seus
momentos históricos, desde o surgimento do tema e suas particularidades, com o propósito de
elucidar a sua eficácia para tornar possível um trabalho no sentido de minimizar o número de
ocorrências desta natureza. Primeiramente como definição pode-se dizer que o Feminicídio é a
morte violenta de uma mulher, por discriminação ou desigualdade de gêneros. Reconhecer a
existência na sociedade de diversos casos de Feminicídio e catalogá-los de forma a identificar
dentre as mortes de mulheres as reais causas raízes, é uma tarefa difícil. Atualmente, no
assunto violência, dispomos da “Lei Maria da Penha, Lei 13104, DE 9 DE MARÇO DE 2015 e o
Art.121 CP, abordando o tema, o que marca o início recente de um processo de defesa dos
direitos humanos, porque a violência contra a mulher é algo que ocorre desde os primórdios da
civilização e precisamos aprofundar a contextualização e propor novos estudos
comportamentais, identificando características para um trabalho efetivo que irá reduzir a
violência de gênero. Em virtude do cenário atual de ocorrências que estamos vivenciando, a
ideia de trabalhar com uma pesquisa voltada a questão da prevenção faz-se necessária para
alertar as mulheres sobre ao grande perigo que todas nós corremos, orientar sobre precauções
que podem ser tomadas, incentivando ações sócio-educativas através de diversos meios,
comerciais, folders, blogs e bate papos instrutivos em escolas e igrejas, ou qualquer outro
ambiente propício para tal, de forma a atuar orientando e motivando uma maior atenção das
mulheres aos primeiros sinais de ocorrência de qualquer tipo de comportamento obsessivo
dentro de casa, no trabalho, no meio social ou em qualquer outro ambiente. Com esta atenção
voltada ao cuidado por parte das mulheres, bem como o incentivo à denúncia logo na fase
inicial de qualquer abuso de poder ou comportamento obsessivo, acreditamos que estaremos
abrindo os olhos de toda uma sociedade para o respeito à mulher, e por consequência para a
diminuição da propagação destas ocorrências que a cada dia estão mais próximas do domicílio
de todas nós. A motivação pela escolha do tema tem como propósito real a tentativa da
diminuição do grande número de ocorrências, e de certa forma um alerta para todas as
mulheres, pois estamos vivenciando nas proximidades da nossa região, das nossas casas,
cada vez mais próximo de nós, diversos incidentes deste crime. Estamos em um momento
crítico da sociedade, onde se inicia um cenário de insegurança generalizada e uma
preocupação grande com a nossa própria história, de entes queridas ou mesmo de toda uma
sociedade de mulheres vulneráveis a este tipo de crime. Inicialmente faremos um estudo
aprofundado da legislação, para entendimento pelas partes envolvidas, desde a aplicabilidade
da mesma, finalizando com a eficiência aplicada ao contexto real. Como ponto principal desta
pesquisa, lançaremos a pergunta como estudo prescritivo: COMO AUMENTAR A EFICÁCIA DA
LEI? Desta forma através de uma metodologia dedutiva hipotética, podemos partir do princípio
da legislação, passar pelas estatísticas quantitativas e através de análises de cenários, iremos
propor um estudo para atenuarmos a incidência deste tipo crime.
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O mundo de negócios está em constantes mudanças e as organizações também, visando
acompanhar essas mudanças surge a necessidade de investir em novas formas de gerir
pessoas. O termo competência pode ser definido como um conjunto de habilidades que
algumas pessoas dominam melhor do que outras, tendo a capacidade de resolver qualquer
assunto apresentado. É notório que, com o tempo, o termo competência passou a ser
incorporado como estratégia empresarial das empresas para alcançar seus objetivos vendo
seus funcionários como seus maiores bens, pensando em suas necessidades e qualificações,
tornando-os flexíveis a possíveis mudanças e melhorando o seu desempenho. Diante desse
contexto, é possível visualizar a gestão baseada nas competências como um novo instrumento
gerencial que figura como alternativa aos modelos de gestão tradicionalmente utilizados pelas
organizações, buscando criar funcionários que estejam altamente desenvolvidos em seu âmbito
profissional. Gestão por competências engloba o somatório de conhecimentos, habilidades e
atitudes no contexto de trabalho. Propõe-se a orientar esforços para planejar, captar,
desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização; individual, grupal e organizacional,
as competências necessárias à consecução de seus objetivos. Cada organização precisa
dominar fatores para que seus clientes ou usuários continuem utilizando seus serviços e não os
de seus concorrentes. Fatores chaves de sucessos são atributos que são importantes para que
a instituição seja competitiva no seu setor. O importante é que esses fatores sejam percebidos
pelos clientes e impactem diretamente na visão que o cliente tem da instituição. Quando
identificamos quais são os fatores chaves de sucesso, podemos identificar quais são as
competências organizacionais que devem ser desenvolvidas para poder alcançar seus objetivos
estratégicos. Desta forma, o trabalho tem como objetivo analisar a relação entre a gestão de
competências nas empresas e o aumento da produtividade dos funcionários. Com essa
finalidade, pesquisamos alguns artigos na internet que revelam como as empresas adotantes
do método de gestão por competências tiveram aumento na produtividade de seus funcionários
e como o modelo de gestão por competências, quando compreendido em sua totalidade e
inserido de forma correta, permite grandes avanços nas empresas, possibilitando maior
facilidade na avaliação do desempenho futuro, maior garantia de uma contratação de sucesso,
maior adequação do profissional na empresa e, por consequência, aumento na produtividade e
nos lucros.
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IDENTIFICAÇÕES DE LESÕES E DORES EM MEMBROS SUPERIORES DE REMADORES
DE RAFITING Dentre as atividades turísticas, o turismo de aventura é um dos segmentos
voltados a ações recreativas. No município de Brotas, situado no Estado de São Paulo,
amplamente conhecido pelo ecoturismo e turismo de aventura, radical e destacando-se a
pratica do rafiting. A partir da década de 90, mudou-se o seguimento agropecuário e iniciou-se
as atividades voltadas para o turismo de aventura graças à Cuesta Basáltica, Rio Jacaré
Pepira., inúmeras cachoeiras, corredeiras e cânions, promovendo esportes como bóia-cross,
acquaride, rafting, floating, slalom, canyoning, o cascading, rapel, arvorismo , tirolesa e nas
trilhas o mountain bike. Diante deste cenário, é comum a existência de etapas e campeonatos
de esportes de aventura, destacando o rafting que é o objeto de estudo. No mês de março de
2019 ocorreu Campeonato Brasileiro de Rafting R4 Etapa Brotas, e utilizou-se esta
oportunidade para realizar a pesquisa de campo e coleta de dados junto aos participantes do
campeonato. A metodologia de pesquisa é a descritiva quali- quantitativa e aplicou-se um
questionário estruturado com 8 questões abertas e fechadas sobre o tema lesões em membros
superiores de remadores de rafiting e participaram da pesquisa 24 atletas. Os resultados
obtidos por meio da pesquisa indicam que a atividade de rafting quando o atleta não encontra-
se na sua melhor performance, pode causar lesões, afastamento e impossibilitando sua
participação. Do total de participantes 83% afirmaram sentir desconforto durante a prática e os
principais locais são: Ombro, cotovelo, pulso, antebraço, glúteos, coluna lombar, cervical e
dorsal;71% do total de respondentes afirmaram sentir dores durante a pratica e 29% afirmaram
que este desconforto era uma lesão, necessitando de tratamento e o período de afastamento
variou de 3 semanas há 1 ano e meio. Em sua grande maioria buscou-se tratamento através de
fisioterapeutas, uso de medicação e repouso. Conclui-se que a necessidade de treino e esforço
para melhorar o desempenho dos atletas de alto nível vincula-se a superação, excessos e
muitas vezes negligencia, como é caso do números de participantes com lesões nas regiões de
ombro, antebraço e pulso por exemplo. No rafiting o gesto esportivo é cíclico, envolvendo
sempre as mesmas regiões do corpo, ou seja, sobrecarregando-os e utilizando-as em excesso,
é previsto que as lesões sejam recidivas, comprometendo o desempenho à longo prazo, como
alternativa tem-se a necessidade de se investir em tratamento preventivos, de fortalecimento,
com profissionais qualificados visando não apenas a melhoria da qualidade de vida do atleta,
com o objetivo de controlá-las, atenua-las e preveni-las, diminuindo sua incidência e
reincidência e melhorando o desempenho e a saúde das atletas
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RESUMO O esporte promove grandes benefícios para saúde mental e física dos indivíduos,
desde que seja feito de forma correta. É de extrema importância fazer uma avaliação física par
saber quais âmbitos serão trabalhados com a individualidade de cada pessoa e esporte. Por
tanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o equilíbrio estático em diferentes
modalidades, no caso spinning e corrida; a escolha destes esportes deu se pelos dois terem
como principal influência os membros inferiores, avaliando diretamente se o contato com o solo
interfere no equilíbrio estático. Assim, podendo prevenir até lesões futuras. Os dados foram
colhidos na cidade de São Carlos, ambos em grupos diferentes, os resultados do grupo de
corrida foram colhidos através de pessoas que corriam em uma assessoria especializada em
corrida. Já os dados do spinning foram colhidos dentro de uma academia especializada em
spinning; isso foi pensado para que tivesse o resultado mais fidedigno possível. Ao total 26
pessoas participaram da pesquisa, os únicos requisitos é que elas tivessem entre 20 anos e 60
anos, só poderiam participar antes do treino e participassem por livre e espontânea vontade.
Para avaliação do indivíduo foi usada uma plataforma do videogame Nintendo WII chamada
Balance Board, ela demonstrou quanto cada pessoa oscilou de um lado para o outro (medida
chamada médio lateral) e para frente/atrás (medida chamada ântero-posterior). A partir disso a
plataforma em contato com um outro programa (LabView) , mais o peso da pessoa calculava a
oscilação presente nos eixos X e Y e obtinha o resultado. Após todos os dados serem colhidos,
os mesmos foram tabelados a partir do resultado que cada individuo apresentou e assim foi
feita a análise. O que se esperava até por alguns estudos já vistos era que as pessoas
praticantes de corrida apresentassem um equilíbrio maior perante a praticantes de esportes que
também usam o membro inferior como principal grupo muscular , mas o que obtivemos de
resultado neste estudo é que as pessoas praticantes de spinning obtiveram melhores
resultados em quase todos os requisitos e de forma geral acabaram sendo mais equilibradas.
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A obesidade, doença crônica não-transmissível (DCNT), tem sido encarada como uma
epidemia, fato que levou a mesma a ser questão de saúde pública em todo mundo. É
caracterizada pelo acúmulo de gordura em excesso, que resulta no aumento do peso corporal,
sendo consequência de origens multifatoriais. A obesidade ocasiona patologias secundárias
como diabetes, hipertensão, depressão, ansiedade, alguns tipos de câncer, afetando
diretamente na qualidade de vida do indivíduo com essa enfermidade. Como formas de
tratamento, são utilizados métodos cirúrgicos, farmacológicos e não-farmacológicos, sendo este
último, objeto de estudo do presente trabalho. Por meio de alimentação saudável e aderência a
uma rotina de exercícios físicos, com acompanhamento profissional de pode-se ter excelentes
resultados no tratamento, sem a necessidade de metodologias evasivas. Nesse sentido, o
objetivo geral deste estudo foi analisar a influência dos exercícios e quais são mais eficientes
para o tratamento da obesidade. Para tanto, foram utilizados os procedimentos de uma
Pesquisa Bibliográfica, por meio de uma coleta de informações em artigos de diferentes bancos
de dados. Por meio dos estudos pesquisados conclui-se que o exercício realizado com a
composição de diferentes tipos de treinamentos, como por exemplo, o treinamento na forma de
circuito que se caracteriza a pratica de exercício anaeróbio com intervalo aeróbico, associado a
uma dieta de balanço energético negativo, são eficazes para o tratamento da obesidade, com a
vantagem de trazer menos riscos de intercorrências, desde que estabelecidos objetivos
possíveis e individualizados e com acompanhamento de um profissional de Educação Física. O
equilíbrio entre alimentação saudável e a prática de exercício regular, além de proporcionar
melhora da qualidade de vida, oferece menor risco de aparecimento de doenças secundarias,
que geralmente são desencadeadas durante a vida do obeso.
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Administrar empresas atualmente requer novas habilidades e novas ideias sobre a própria
empresa. Tal pesquisa é fundamentada no tema “O papel do gestor em empresas de pequeno
porte”. Entende-se que o gestor tem o papel de gerenciar, sejam bens, serviços, pessoas ou
negócios. Como o tema é voltado especificamente para empresas, o papel principal do gestor é
o de liderança, aquele que motiva, participa e executa as atividades mais complexas junto com
a sua equipe. O gestor não é apenas o chefe que visa lucros e metas atingidas, mas aquele
que fortalece a sua empresa/equipe para o melhor desempenho e produtividade, trazendo,
consequentemente, maior lucratividade para a empresa. As empresas de pequeno porte (EPP)
são aquelas cujo faturamento bruto anual é de 360 mil até 4,8 milhões de reais, normalmente
não possuem um nível hierárquico numeroso, fazendo com que o gestor seja fundamental para
o bom desempenho da empresa, sendo ele, na maioria das pequenas empresas responsável
por exercer diversas tarefas na administração. Nos últimos anos, um novo modelo de empresa
vem se cristalizando, e por suas características, vem sendo chamada de holístico, ou seja,
global, plena sem limites. Os gestores destes novos tempos deverão ter uma visão global e agir
localmente, assim como reconhecer a importância das variáveis e ajustarem-se as exigências
das mudanças e conhecer profundamente seu negócio, para cada vez mais obterem êxito em
sua atividade, fazendo com que a empresa atinja seus objetivos. O processo de mudança
organizacional é cada vez mais influenciado pelo gestor, que exerce importante papel na
construção de espaços nas organizações, na medida em que torna possível a facilitação das
discussões e questionamento do grupo. Hoje em dia é cada vez maior o universo de reflexões
sobre a importância da liderança nas instituições tendo em vista as novas formas de
organizações do trabalho, suas habilidades, competências e a respectiva gestão da informação.
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O Papel do Gestor na Responsabilidade Social O objetivo deste artigo é mostrar com clareza as
ações sociais nas empresas, seu desenvolvimento, suas atividades e a finalidade de seus
projetos sociais; bem como definir o que são ações sociais, avaliar como essas ações são
realizadas nas empresas e entender quais são as atividades envolvidas. A Responsabilidade
Social Empresarial é um comprometimento ético adotado pelos empresários, contribuindo para
o desenvolvimento econômico, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos
empregados e de seus familiares, da comunidade local e da sociedade como um todo. Com a
revolução industrial, fomos submetidos a várias transformações ao longo dos anos, elevando a
escala de produção que gerou impactos ao meio ambiente e, subsequentemente, ao homem.
Para reduzir os impactos no meio ambiente e na existência humana por motivos de avanços
produtivos, foi criada a Responsabilidade Social, visando maior sustentabilidade, gerando
controles de recursos e maior produtividade. Isso se torna um grande diferencial, tanto
internamente quanto externamente, para o desenvolvimento e sucesso de uma empresa, uma
vez que ela e a sociedade seguem uma linha de mão dupla, com objetivos compartilhados. O
papel do gestor nesse sentido é de suma importância, sendo um cargo de relevância em uma
empresa. É ele que visa contribuir para o desenvolvimento dos seus colaboradores internos e
das entidades externas. Com uma visão estratégica e ampla, além de desenvolver
competências de uma organização, ele desenvolve projetos econômicos e sociais, com a
finalidade de trazer melhoria social dentro da empresa. Embora não seja um ato obrigatório, a
Responsabilidade Social é um fator de grande impacto para uma sociedade mais justa, ética e
sustentável, fazendo com que as empresas que adotem esses procedimentos sejam
socialmente responsáveis. Este artigo teve o intuito de revisar as principais orientações teóricas
em torno da Responsabilidade Social, a fim de verificar como as empresas estão abordando
esse assunto e, principalmente, o papel do gestor neste contexto. Em seguida, foi feito um
estudo de campo em uma empresa de lápis, que desenvolve projetos e pratica a melhoria
social e sustentável em seus meios de produção.
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Resumo A inteligência artificial residencial que também pode ser chamada por domótica se
baseia em uma automação residencial em que integra os serviços cotidianos com a tecnologia,
que tem como propósito melhorar o conforto, praticidade e segurança. A utilização dessas
tecnologias podem ajudar em tarefas que demandam tempo e esforço dentro de uma
residência. O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão ampla da utilização de dispositivos
que possuem técnicas computacionais de inteligência artificial para facilitar o gerenciamento
residencial ocasionando na redução de tarefas que demandam tempo e esforço, é também
identificar novas tecnologias que permitem os dispositivos aprender hábitos de seus moradores
e fazer a administração de uma residência a partir do modo como ela é administrada por seu
usuário, e demonstrar a importância e a facilidade que a utilização da inteligência artificial pode
trazer para os moradores de uma residência. Este artigo utiliza pesquisa qualitativa de artigos
científicos, e empresas que desenvolvem dispositivos com técnicas de Inteligência artificial.
Existe um potencial atual para o fornecimento de equipamentos para 1,8 milhão de residências
e estima-se que cerca de 300 mil residências no Brasil já possuam equipamentos de
automação residencial. Portanto, existe ainda um mercado inexplorado de pelo menos 1,5
milhão de residências. Em termos mundiais, o valor de mercado em 2014 foi de US$ 20,38
bilhões, com uma expectativa de atingir US$ 58,68 bilhões até 2020. A internet é um meio de
comunicação muito eficiente na atualidade, muitos equipamentos eletrônicos estão vindo com
acesso a ela não só computadores mas também como televisores, smartphones, geladeiras,
fogões, e etc, esses equipamentos são grandes geradores de dados sobre os usuários com
relação às tarefas cotidianas, essas informações são absorvidas pelo IOT. Para ser feito a
análise desses dados, é preciso algo que torne essas informações mensuráveis, nessa etapa
que entra a Inteligência Artificial (IA), que tem por objetivo tornar as máquinas mais inteligentes
e mais úteis. Portanto o desenvolvimento contemporâneo de sistemas de IA não virá para
substituir completamente à tomada de decisão humana, e sim replicá-la em certos tipos de
problemas. Arduino são sistemas de hardware open source, que são ideais para criação de
dispositivos que permitam interação com o ambiente como no caso uma área residencial, esses
dispositivos podem utilizar sensores de temperatura, luz, som e etc criando inúmeras formas de
interação do usuário com a residência. Os arduinos são importantes equipamentos para a
absorção de informações sobre o usuário, com ele a geração de dados de consumo de energia,
por exemplo, são viáveis a partir do momento que a um controle de uma IA e armazenação de
dados do IoT estiverem implementado dentro da residência. Esses sensores e arduinos podem
ser implementados a partir da planta da casa fazendo com que tenha uma estrutura base para
ser instalado, ou podendo ser adaptadas em casas já construídas, as funcionalidades dela traz
como benefício o conforto, a comodidade, automação de processos, entre outros. Palavras
chaves: Automação Residencial, Inteligência artificial, IoT, Arduino, sensores.
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As empresas familiares representam cerca de 90% dos negócios do Brasil, ou seja, essas
organizações são responsáveis por mais da metade dos empregos, caracterizada
principalmente pela propriedade e gestão nas mãos de dois ou mais membros da mesma
família. Os cargos da empresa podem ser preenchidos por outros membros não familiares, mas
se um membro da família permanecer na gestão, a organização não perde a característica de
empresa familiar. O maior desafio das empresas familiares se perpetua através de gerações,
ocasionando criticas feita aos administradores da propriedade que herdam cargos da maior
importância com pouco esforço de sua parte. Assim esse trabalho, tem por objetivo analisar os
principais desafios do sucesso e fracasso da empresa familiar, incluindo uma proposta de ação
e, ou de solução para o futuro dela. Para isso, foi feita uma pesquisa bibliográfica que é a base
que sustenta qualquer pesquisa científica. Para proporcionar o avanço em um campo do
conhecimento é preciso primeiro conhecer o que já foi realizado por outros pesquisadores e
quais as fronteiras do conhecimento naquela (VIANNA , 2001). Desta forma, a revisão
bibliográfica é indispensável para a delimitação do problema em um projeto de pesquisa e para
obter uma idéia precisa sobre o estado atual dos conhecimentos sobre um tema, sobre suas
lacunas e sobre a contribuição da investigação para o desenvolvimento do conhecimento
(LAKATOS e MARCONI, 2010). Como cada negócio é diferente, é natural que cada empresa
enfrente desafios em momentos e intensidade diferentes, em todos os casos, um modelo de
gestão estruturado de maneira profissional pode auxiliar significativamente a empresa familiar
na resolução dos desafios, bem como conseguir identificar e investir no potencial de cada
membro de forma objetiva, e com base de gestão organizacional, definir a escolha de cada
membro para cada função dessa maneira o negócio vai fluir com informações sólidas, além de
manter uma boa comunicação com os membros a fim de incentivá-los a seguir. Nas empresas
existem fatores que limitam seu crescimento , por exemplo: capacidade insuficiente de
financiamento , dificuldade na gestão de negocios e conflitos familiares na gestão de atividades
empresariais. A falta de interesse, de qualificação e preparação num ambiente, com pouca
organização, com laços familiares pode ser um grande desafio para a sucessão. Apesar de
grande parte dessas empresas estar sujeita a ameaças externas provenientes de mudanças
nos padrões de concorrência dos mercados em que atuam e nos regimes econômicos que as
cercam, é inegável que a empresa familiar tradicional se defronta com uma problemática
própria à instituição que tem implicações para sua sobrevivência. Assim, a construção,
crescimento, desenvolvimento e a sobrevivência da empresa familiar de forma sucinta fazem
parte de pré-requisitos indispensáveis para o sucesso, pois em um marco inicial qualquer tipo
de organização é marcado pela garra e visão de mercado que o empreendedor dispõe, sendo
assim o perfil e a crença do proprietário acabam passando para seus gestores e colaboradores
iniciassem a chamada cultura organizacional. Palavras-chave: Empresa familiar, Desafios,
Organização, Sucessão e crescimento.
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Programa Integrado Multidisciplinar: um estudo preliminar sobre a Diversidade Esta pesquisa
tem por objetivo fazer um estudo preliminar sobre Diversidade. Foi feita uma revisão da
literatura pela busca dos principais autores da área. A diversidade é um conjunto de
semelhanças e diferenças que caracterizam as pessoas e as tornam únicas e singulares. Estas
são características como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, idade, religião,
costumes, hábitos, nacionalidade, naturalidade, crenças, opiniões, raça, etnia, ter uma
deficiência, ter uma história de vida e, com tudo isso e muito mais, ser uma pessoa única. A
diversidade implica a complementaridade entre seres humanos, que são biológicas ou
culturalmente diferentes, e que aprendem o valor do outro e passam a compartilhar. Valorizar a
identidade de cada funcionário – por gênero, raça, idade, religião, orientação sexual e
deficiência – é fundamental para a promoção do respeito e da justiça, o que fortalece o
engajamento de cada um à empresa (Covey, Franklin) Gerenciar a diversidade nas empresas
traz um enorme potencial criativo para o negócio. Baseado nessas afirmações entende-se que
a troca de experiências vividas por cada pessoa, é exposta de maneira que cada um reconheça
a dificuldade de cada problema, e façam trocas de informações necessárias para a solução de
cada um deles. Alguns estudos comprovam o resultado da gestão da diversidade e que geram
diversos benefícios, tanto na instituição quanto na vida pessoal, como: inovação, redução de
conflitos, melhorias no ambiente de trabalho, construção de uma cultura que valoriza a
meritocracia, valores pessoais entre outros. A visão da meritocracia leva os profissionais para o
caminho da alta performance, em que algumas questões, como idade, sexo, nacionalidade,
etnia e deficiência, são secundarias. O que realmente importa é a capacidade e conhecimento
de cada um, somada à quantidade e a eficiência dos trabalhos. Um negócio cuja diversidade é
valorizada no seu ambiente está cumprindo com o seu papel social. Algo de extrema
importância para a construção de uma boa imagem. Em suma, a organização que deseja ser
bem vista no mercado precisa assumir uma postura consciente e de responsabilidade para a
sociedade e para com o seu grupo de funcionários.
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Atualmente as pessoas passam cerca de metade do seu tempo no ambiente de trabalho, local
onde se cria relacionamentos e desenvolve-se aprendizagens. Os termos qualidade de vida
profissional e produtividade andam cada vez mais aliados nas empresas bem-sucedidas.
Assim, surgem tentativas de implementação de ferramentas e benefícios. Nesse sentido, é
relevante estudar as novas formas de organização que buscam fazer o trabalho e a vida
pessoal elementos complementares. Esse trabalho tem o objetivo de analisar os fatores de
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) proporcionados aos colaboradores e se esses fatores
podem contribuir no aumento da produtividade da empresa. Para o professor Louis Davi (Ucla,
Los Angeles), o criador do termo Qualidade de Vida no Trabalho (1970), o conceito qualidade
de vida no trabalho refere-se à preocupação com o bem-estar geral e a saúde dos
colaboradores no desempenho de suas atividades. A QVT é utilizada para motivar pessoas
para que elas sejam recompensadas pelo seu trabalho dentro das organizações, pois antes de
conquistarem seu cliente externo, não podem esquecer do interno: a organização precisa
satisfazer antes seus colaboradores responsáveis pelos serviços oferecidos. E para Silva e De
Marchi (1997), a adoção de programas de qualidade de vida e promoções da saúde
proporcionam ao individuo maior resistência ao estresse, maior estabilidade emocional, maior
motivação e eficiência no trabalho, melhor autoimagem e melhor relacionamento. Por outro
lado, as empresas seriam beneficiadas com a força de trabalho mais saudável, menos
ateísmo/rotatividade, menor numero de acidentes, menor custo de saúde assistencial, maior
produtividade, melhor imagem e, por ultimo, um melhor ambiente de trabalho. Segundo
Chiavenato (2010), atualmente, o conceito de qualidade de vida no trabalho envolve tanto os
aspectos físicos e ambientais, como os aspectos psicológicos do local de trabalho. A QVT tem
duas posições diferentes, de um lado temos a reivindicação dos colaboradores quanto o bem-
estar e satisfação no trabalho, e do outro lado o interesse das organizações visando os efeitos
potencializadores sobre a produtividade e qualidade”. A pesquisa de campo é de natureza
qualitativa e exploratória, um estudo em uma revenda de plano de celular, internet, TV e
telefone. O instrumento de coleta de dados é um questionário com questões fechadas a ser
respondido por oito colaboradores da loja situada em um shopping na cidade de São Carlos,
assim como uma entrevista pessoal com a gestora da loja para construir um campo de análise
acerca da QVT nessa empresa. O feedback dos funcionários em suma foi positivo e de acordo
com a entrevista realizada com a Gestora da loja, a qualidade de vida no trabalho está ligada a
produtividade e resultados dos funcionários e um programa de qualidade de vida no trabalho
seria composto por um local em perfeitas condições de trabalho, ou seja, ambiente que possua
boa ventilação, iluminação, computadores e sistemas com bom funcionamento, além de uma
boa comunicação com os funcionários e a motivação dos mesmos. Conclui-se que as ações de
Qualidade de Vida no Trabalho reverberam de modo positivo, não apenas na vida pessoal de
seus colaboradores (em uma maior motivação e satisfação profissional), mas também nos
índices de produtividade da organização.
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Será realizada uma abordagem sobre os números de doenças e mortes transmitidas pelo
mosquito Aedes Aegypti como a Dengue, Zika e Chikungunya, os cuidados necessários para
evitar o contágio, os tratamentos necessários caso o contágio venha a ocorrer e a prevenção
contra essa doença agindo nos pontos de maior foco nas cidades do Brasil, com o intuito de
orientar e conscientizar a população, mostrando os dados de infecções e mortes e a
importância do combate ao mosquito causador da doença e dessa forma tentar reduzir o
número de contágios. Para isso será utilizado o Big Data para a captação desses dados e o
Data Mining para a filtragem dos dados importantes, como onde se encontram os maiores
números dos contágios utilizando-se também da meteorologia para saber onde irá ocorrera as
maiores chuvas e auxiliar o combate ao Aedes Aegypt. Tem por objetivo a busca de alternativas
por meio da análise desses dados, descobrir os locais com os maiores números de incidências
dessas doenças, possíveis chuvas torrenciais e agir não somente do auxílio ao tratamento, mas
também na prevenção de novos contágios e possíveis mortes, dando suporte aos órgãos
responsáveis com uma localização mais detalhada dos pontos da cidade onde pode ocorrer um
possível surto das doenças. Utilizando-se de metodologias como a análise dos dados que serão
captados de sites de prefeituras, e órgãos governamentais, comparando-os com anos
anteriores e as incidências de chuvas, condições dos bairros e outros fatores que podem
contribuir para o desenvolvimento do mosquito transmissor dessas doenças, utilizando a
captação desses dados por intermédio do Big Data e a mineração desses dados via Data
Mining. Com isso espera-se como resultado a diminuição dos contágios em pelo menos 20%
oferecendo os relatórios detalhados sobre os números de casos de pessoas infectadas e locais
onde ocorreram, disponibilizando o material para os órgãos competentes e auxiliando na
identificação dos locais que podem ser de alto risco e com isso tomar as devidas precauções
para que não ocorram novos contágios. Através do material coletado chega-se à conclusão que
com a utilização da captação e mineração desses dados pode-se encontrar alternativas para
auxiliar na prevenção e combate das doenças e mortes causadas pelo mosquito Aedes Aegypti
em todo as regiões do Brasil, inclusive na cidade de São Carlos.
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VIOLÊNCIA DE GÊNEROS Gabriela A.Miceli, Gian V.da Silva, Leonardo de P. Penha, Thiago
L.C. Barboza,Vitor F.dos Santos INTRODUÇÃO Descritores: violência de gênero, lei Maria da
Penha, Feminicídio, Racismo. A violência de gênero pode ser psicológica ou física, podendo ser
exercida contra uma pessoa ou um grupo de pessoas baseado em seu gênero. O gênero pode
ser definido pela relação histórica e social dos símbolos utilizados para diferenciar anatômica ou
culturalmente homems e mulheres. Essa é a base para o exercício da violência de gênero, pois
tem como características as relações desiguais com aspectos de dominação e subordinação
fundamentadas no gênero. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS Nossa pretensão em
realizar essa pesquisa é analisar as Leis que compõe o rol de qualquer tipo de violência contra
gêneros, que punem os agentes agressores e que tem como dever erradicar esta ação do meio
social.O objetivo em questão é mostrar como é a punição daquele que agride outrem, tendo
como base seu gênero.Através deste instrumento de pesquisa vamos analisar algumas
espécies de Leis criadas para coibir a violência de gênero. Vamos observar a formação,
implementação, execução e repercussão das leis: Lei 13.104/2015 – Denominada Lei do
“Feminicidio”.Lei 11.340/2006–Denominada Lei“ Maria da Penha”.Lei 7.716/1989 – Denominada
Lei de “Racismo/Conduta Homofóbica”. METODOLOGIA Trata-se de um método hipotético-
dedutivo com articulação num estudo descritivo. No processo de elaboração da pesquisa deve-
se coletar dados históricos e jurídicos, investigando minuciosamente o objeto de estudo, a
violência de gêneros produz uma desordem psico-sociológica e as consequências do Estado,
como a violência.Assim, o método hipotético-dedutivo deve-se iniciar com a construção de
conjecturas segundo hipóteses formuladas a patir da observação da sociedade em que
vivemos, sendo imprescindível a descrição dos fênomenos estudados. CONCLUSÃO A
violência contra gêneros é um fenômeno social e do cotidiano inerente ao ser humano. A
criação de leis não irá por si mudar essa condição, porém auxiliará para sanção daqueles que
desrespeitam o ordenamento jurídico, no qual as vítimas poderão por meio delas buscar o
amparo e resposta judicial.
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