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ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os cães e gatos exercem a função de hospedeiros de diversos parasitas com capacidade zoonótica. O
Brasil abriga a quarta maior população de animais de estimação do mundo, dessa forma, o grande número
e acúmulo desses animais nos centros urbanos aumenta a exposição humana aos agentes zoonóticos
(PEREIRA et al., 2017). Dentre as doenças mais presentes em cães e gatos, as afecções gastrintestinais
causadas por helmintos e protozoários são as mais comuns. As formas larvais de Ancylostoma spp.,
Toxocara spp., Echinococcus granulosus, Dipylidium caninum e Strongyloides stercoralis, além de
protozoários tais como Giardiaspp. e Cryptosporidium spp são parasitas potencialmente importantes para
saúde pública, pois são responsáveis por causar zoonoses. Tanto os cães e gatos errantes como os
domésticos influenciam na epidemiologia dessas enfermidades exercendo um importante papel, pois
geralmente eles têm contato com locais públicos que também são frequentados por outros animais e seres
humanos, promovendo altas chances de infecção e perpetuação do ciclo dos parasitas (BARNABE et al.,
2015). Levando em consideração a relação íntima entre animais e humanos, é essencial diagnosticar e
controlar de forma adequada e frequente os endoparasitas, para assim diminuir contaminação do
ambiente, dificultando a probabilidade de infecções humanas e animais. A crescente população de cães e
gatos é um assunto de potencial atenção da saúde pública devido aos parasitas com capacidade
zoonótica que estes animais podem transmitir, inclusive o A. caninum responsável pela Larva Migrans
Cutânea. Popularmente a Larva Migrans Cutânea é conhecida como “bicho geográfico” e apesar dos
sintomas causados estes tendem a ser limitados, já que a larva morre por não completar seu ciclo. A
vermifugação e a coleta das fezes dos animais em locais públicos correspondem a medidas de controle e
prevenção mais eficazes para diminuir a prevalência do A. caninum no ambiente.
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MARQUES, S.T. (AUTOR PRINCIPAL); ESTELLA, B.M. (CO-AUTOR);
MURARO, G.C. (CO-AUTOR); CARLOS, J. (CO-AUTOR); CHAPAVAL, L

(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

A resistência aos pesticidas é considerada um fenômeno de origem genética, tanto em carrapatos como
em moscas, onde uma ou mais mutações conferem ao parasita a capacidade de sobreviver à exposição
aos pesticidas. Na prática, a seleção causada pelos tratamentos químicos leva ao aumento da frequência
de indivíduos resistentes na população, com consequente redução da eficácia dos produtos. Problemas no
controle destes parasitas, decorrentes da resistência a pesticidas, têm sido cada vez mais frequentes nas
principais regiões produtoras de bovinos e ovinos do país. Na atualidade ainda são escassas as pesquisas
que abordam os aspectos biológicos e genéticos das relações entre parasita-hospedeiro que possam
servir de base para o desenvolvimento de novas alternativas de controle. Nesta etapa do estudo buscou-
se padronizar as reações em cadeia da polimerase convencional (PCR) e em tempo real (qRT-PCR) para
o diagnóstico molecular de Wolbachia, bactéria endossimbionte envolvida em processos de controle
biológico, em dípteras e carrapatos ixodídeos. Iniciadores genéricos foram desenhados para o diagnóstico
de Wolbachia em artrópodes. A fim de se buscar um diagnóstico mais específico de Wolbachia em
espécimes de moscas pertencentes à Ordem Diptera e carrapatos da Família Ixodidae, outros iniciadores
também foram desenhados. Dípteras muscídeos que são hábeis vetores de patógenos aos bovinos, como
Haematobia irritans (mosca-dos-chifres), Stomoxys calcitrans (mosca-dos-estábulos) e Musca domestica
(mosca doméstica) também foram utilizados para avaliar a eficiência dos iniciadores propostos para o
diagnóstico da Wolbachia. Os seis (6) iniciadores desenhados (LGB 001 a LGB 006) foram capazes de
identificar a presença de Wolbachia em todas as espécies de dípteras avaliadas, tanto para o diagnóstico
molecular em PCR convencional, porém LGB 001 foi o que mostrou melhor desempenho para a reação de
qRT-PCR. Todos os iniciadores foram testados em pool de DNA confeccionado com cinco espécimes de
cada espécie avaliada, totalizando cinco pools para cada espécie. Em relação ao diagnóstico de
Wolbachia no carrapato dos bovinos, nenhum dos iniciadores avaliados foi capaz de diagnosticar a
presença da bactéria nas amostras de teleóginas avaliadas (n=25) até o presente momento. Novos
iniciadores serão desenhados e novas reações serão avaliadas para o carrapato dos bovinos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Com a domesticação os equinos passaram a viver confinados em baias e piquetes, surgindo a
necessidade de se adotar cuidados especiais principalmente relacionados ao ambiente, pois sujidades e
umidade acumuladas nas baias predispõem à podridão dos cascos, principalmente na região da ranilha e
na sola, que se torna enfraquecida, podendo ser uma porta de entrada para microorganismos patogênicos.
A intervenção do homem, por meio do casqueamento e/ou ferrageamento, também se fez necessária para
a manutenção do equilíbrio dos cascos, já que solos irregulares predispõem a desgastes irregulares. A
classificação do casqueamento pode ser como: preventivo, corretivo ou terapêutico. O casqueamento
preventivo visa a manutenção do equilíbrio do casco, com o objetivo de preservar a sustentação e
proteção do casco a longo prazo. O casqueamento corretivo se caracteriza por promover alterações no
casco afetando sua postura, seu passo e o breakover (intervalo entre a suspensão do talão do solo
seguido da elevação da pinça). Sendo o casqueamento terapêutico responsável por promover proteção ou
dar melhor apoio a determinadas estruturas, prevenindo ou encorajando movimentos particulares até que
o processo de cura se complete. O casqueamento preventivo se inicia com os animais ainda jovens, os
potros nascem com os cascos quase gelatinosos sendo que em poucas horas se tornam endurecidos. Em
potros com a conformação correta do membro, existe pouca necessidade de grandes interferências, sendo
feita a avaliação e o primeiro contato com o profissional nas primeiras 4 semanas de vida, fato importante
para que ocorra a familiarização dos potros com os cuidados com os cascos enquanto o animal é pequeno
e receptivo. As deformidades angulares do membro são classificadas como valgus quando os membros
distais se desviam lateramente e varus quando o membro distal se desvia medialmente. O corte do casco
é projetado para restaurar o equilíbrio normal do casco corrigindo tais distorções. Os potros apresentam
um crescimento de casco de cerca de 15 mm por mês, sendo pronunciado nos meses da primavera,
quando geralmente desenvolvem deformidades angulares. O pé de um potro não cresce apenas na
direção distal mais também se expande, dando um formato cônico. A área de suporte de peso é
posicionada dorsalmente com uma raspagem suave dos calcanhares que irá ampliar esta área e movê-lo
em direção palmar/plantar à medida que a superfície solear aumenta. Os potros de 1 a 2 meses de idades
apresentam os pés em forma pontiaguda onde o corte deve incentivar o arredondamento do casco para
promover melhor breakover. Potros apresentam uma ligeira conformação valgus de seus membros
anteriores, conforme o potro cresce e seu peito amplia, tal deformidade leve desaparece. Animais na fase
adulta recebem ferraduras para proteger a sola de desgastes excessivos, as ferraduras podem ter
diversas formas e seus tamanhos variam de acordo com o tamanho dos cascos. Diferentes materiais
podem ser utilizados na confecção de ferraduras, entre eles o mais comum é o ferro, mas também podem
ser feitas de alumínio, borracha ou plástico. O ferrador tem a possibilidade de usar ferraduras comerciais
já prontas ou então pode forjar a ferradura, a partir de uma barra de alumínio ou de ferro, produzindo uma
ferradura ideal e única para determinado tipo de casco e afecção.
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CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS EM TERCEIRA
PÁLPEBRA DE BOVINO – RELATO DE CASO

GONÇALVES, R. (AUTOR PRINCIPAL); BERNARDI, N. S. (ORIENTADOR);
MIGUEL, M. C. V. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Carcinomas de células escamosas (CCE) são tumores malignos de queratinócitos relatados em várias
partes do mundo e que mais acometem animais, principalmente caprinos, ovinos, equinos e bovinos,
sendo nessa última espécie responsável por grandes perdas econômicas devido à redução na vida
reprodutiva ou à condenação de carcaças em abatedouros. Sua manifestação é maior em animais que
vivem em locais de clima quente, com dias com maiores luminosidades, e que estão em maior exposição
aos raios ultravioletas. O gado leiteiro acaba sendo o mais afetado, pelo manejo semi-intensivo, sendo
maior a predominância nas raças Holandesa e Girolanda, por possuírem pele clara. A faixa etária de maior
ocorrência da doença é por volta dos 6 a 8 anos de idade. Raças de gado de corte também podem ser
acometidas, sendo o diagnóstico menos frequente devido ao abate precoce desses animais. Animais que
estejam em contato com a planta Pteridium aquilinum podem desenvolver essa neoplasia no sistema
digestório o que ocorre principalmente na região sul do país. As lesões macroscópicas dos CCEs
apresentam aspecto proliferativo, semelhante a couve-flor ou erosivo recoberto por crostas que não
cicatrizam. São ligeiramente elevados, muitos com base ampla, e à medida que o tumor se torna invasivo
na derme, a lesão tende a ser mais firme. Microscopicamente, as células neoplásicas apresentam núcleos
grandes, centrais, muitas vezes vesiculosos, com vários nucléolos e citoplasma proeminente. RELATO DE
CASO: No dia 2 de Maio de 2018, foi referido para atendimento médico no Hospital Universitário
Universitário do Unicep, na cidade de São Carlos, um bovino fêmea da Raça Girolando de
aproximadamente 8 anos de idade, criado a pastejo semi intensivo, apresentando lesão na terceira
pálpebra do olho esquerdo. Ao exame físico constatou-se neoformação de aspecto granular na terceira
pálpebra. Durante o exame da região periocular verificou-se irritação intensa, presença de massa tecidual
granulomatosa, com aspecto ulcerativo, consistência friável e coloração avermelhada. Foi então realizada
a contenção física do animal em um tronco de contenção, com o animal em região quadrupedal.
Administrou-se Xilazina 10% (0,1 mg/kg) como sedativo, realizou-se antisepssia com iodopovidine, e foi
realizada anestesia local infiltrativa com lidocaína 2% na inserção da terceira pálpebra do lado afetado e
também foi realizado bloqueio perineural do nervo auriculopalpebral. Foi utilizado uma pinça Kelly curva
para isolar o tumor e promover hemostasia, a massa tumoral foi extraída com o uso de bisturi. Após o
procedimento foi instilado adrenalina como auxílio de vasoconstrição dos vasos ali presentes. Após 5
minutos retirou-se a pinça e não foi observado sangramento. No pós-operatório foi realizada
antibioticoterapia sistêmica a base de oxitetraciclina (Tetrafort®), em única aplicação, na dose de 1ml/10kg
por via intramuscular, foram realizados curativos diários com administração local de oxitetraciclina durante
10 dias. A massa retirada foi encaminhada para análise histopatológica onde foi diagnosticada como
carcinoma de células escamosas. Após passados 6 meses da cirurgia, o animal encontra-se bem, e sem
aspecto de recidivas.
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DESENVOLVIMENTO DE TESTE LABORATORIAL
PORTÁTIL (TLP) PARA DETECÇÃO DE MASTITE EM

VACAS

MURARO, G.C. (AUTOR PRINCIPAL); MARQUES, S.T. (CO-AUTOR);
CARLOS, J. (CO-AUTOR); TRAVENSOLO, R.F. (CO-AUTOR); BIANCHI,

B.C. (CO-AUTOR); SEGATO, T.P. (CO-AUTOR); CHAPAVAL, L
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

Testes point-of-care (POC) oferecem benefícios para diagnóstico de doenças, principalmente pela redução
do tempo necessário para obter resultados. Papéis baseados em biossensores microfluídicos de fluxo
lateral apresentam baixo custo e são altamente aplicados em testes de diagnósticos, sendo uma das
principais vantagens é sua utilização diretamente em amostras de leite, sem a exigência de qualquer pré-
processamento da amostra. Desse modo, uma plataforma imunocromatográfica será desenvolvida para
detecção das principais bactérias causadoras de mastite. Uma das principais doenças do gado leiteiro, a
mastite apresenta como sintomas a inflamação da glândula mamária e apresenta como impactos
econômicos a queda na produção leiteira, perda da qualidade do leite, maior custo de produção, além do
descarte prematuro de vacas por perda de um ou mais quartos mamários. O isolamento de bactérias na
amostra de leite é considerado definitivo para o diagnóstico da infecção intramamária pelos patógenos.
Entretanto, a intermitência na eliminação do patógeno pela glândula subclinicamente infectada, e a
presença de substâncias antimicrobianas na amostra de leite podem diminuir a viabilidade da célula
bacteriana, justificando a ausência de crescimento dos patógenos no meio de cultura convencional e
produzindo resultados falso-negativos. Pelo método, o isolamento do patógeno em uma única amostra da
glândula mamária doente apresenta sensibilidade diagnóstica da ordem de 75%, e aumenta para 94% e
98%, respectivamente, quando a segunda e a terceira amostras são consecutivamente coletadas da
glândula afetada e independentemente analisadas. Ou seja, 25% das infecções por patógenos
apresentarão resultado negativo (falso-negativo) quando somente uma amostra do quarto infectado for
tomada para realização do exame microbiológico direto. Uma vez que a tripla amostragem é onerosa e
laboriosa, na maioria das rotinas para triagem da doença o diagnóstico é realizado tendo como referência
o resultado obtido a partir de uma única amostra assepticamente coletada do caso suspeito. Este fato
acaba por limitar a capacidade em reconhecer animais infectados, e de estabelecer medidas efetivas para
o monitoramento e controle da transmissão do patógeno entre animais do rebanho. Desse modo, o
desenvolvimento de testes rápidos e de baixo custo diminuirá o tempo na triagem de animais doentes,
separação do rebanho (evitando contágio entre animais sadios e doentes) e também o estabelecimento de
um protocolo de tratamento adequado (específico para o agente causador), auxiliando na prevenção do
aparecimento de mais cepas não sensíveis aos antimicrobianos disponíveis no mercado. Através dos
resultados obtidos até o presente momento será possível o desenvolvimento de um TLP para o
diagnóstico rápido dos agentes causadores da mastite propostos neste estudo.
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DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DE ESFORÇO EM
EQUINOS DE RÉDEAS POR MEIO DA LACTATEMIA,

GLICEMIA E CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DA ENZIMA
CREATINA QUINASE.

HENRIQUES, M. A. A. D. (AUTOR PRINCIPAL); BERNARDI, N. S.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A habilidade atlética de um indivíduo está relacionada a sua genética, ao ambiente, saúde e treinamento,
sendo esta última uma variável de grande importância já que pode ser adaptada para garantir a melhor
performance. A percepção dos equinos como atletas de alta performance tem se expandido no mundo,
submetendo-os a protocolos de treinamento que visam o aperfeiçoamento de seu desempenho. Através
da fisiologia do exercício, que é o estudo das respostas fisiológicas a atividade física, podemos avaliar
alterações em diversas variáveis metabólicas, possibilitando mensurar o grau de condicionamento atlético
do animal, bem como o grau de exigência metabólica de determinado esforço físico, buscando sempre
melhorias na performance. Algumas reações fisiológicas podem ser analisadas após a prática de atividade
física, entre elas destacam-se a mensuração do lactato, glicose e da enzima creatina quinase (CK),
permitindo inferir o grau de utilização das vias aeróbicas a anaeróbicas para produção de energia, e a
última o grau de exigência da musculatura esquelética. Apesar de eficiente, no transcorrer da atividade
física de alta intensidade energética, a musculatura estriada esquelética atinge seu limiar máximo de
geração de ATP aerobicamente, tornando necessária a produção de energia através do metabolismo
anaeróbico, por meio de glicólise anaeróbica, com consequente produção de ácido láctico e também
extravasamento da enzima creatina quinase da fibra muscular. No meio intracelular ou extracelular o ácido
láctico se dissocia, desencadeando como produto o lactato e prótons de hidrogênio. Há relação
exponencial entre a concentração de lactato e a velocidade durante a realização do exercício. Quando
estabelecemos uma curva de concentração de lactato em momentos de velocidade crescente a
denominamos como curva velocidade-lactato sendo sua inclinação condizente com o padrão metabólico
predominante. Seu ponto de inflexão é denominado limiar anaeróbico pois é o ponto onde acaba o
equilíbrio dinâmico entre a produção, utilização e remoção de lactato, consequentemente os níveis de
lactato começam a crescer exponencialmente de acordo com o incremento na intensidade do exercício.
Outro indicativo de esforço que pode ser utilizado é a enzima creatina quinase, a principal indicadora de
lesão à musculatura esquelética, situação em que ocorre extravasamento e aumento da sua concentração
sanguínea. Possui meia-vida de 2 horas e atinge concentração máxima após 6 a 12 horas, retornando aos
valores basais em até 24 horas, mesmo em lesões graves. Portanto, as mensurações dos indicadores
mencionados acima demonstram a capacidade fisiológica atlética do equino, permitindo que o médico
veterinário responsável relacione os resultados fisiológicos ao treinamento, aperfeiçoando a habilidade
atlética e desempenho dos equinos. A melhoria acarreta no sucesso da carreira esportiva do animal.
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DETERMINAÇÃO DO VALOR BASAL DO CEA
(ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO) EM CADELAS

SAUDÁVEIS

SOUZA, G. V. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, V. J. S. (CO-AUTOR);
TERRA, E. M. (ORIENTADOR); SENHORELLO, I. L. S. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO - Tumores mamários são altamente prevalentes em cadelas e apresentam comportamento
biológico semelhante aos das mulheres, fazendo da cadela excelente modelo para o estudo comparativo.
Com relação ao prognóstico, vários fatores são considerados, tais como: tamanho tumoral, presença de
metástases, diagnóstico histopatológico, dentre outros. Para o monitoramento de recidivas o animal
necessita ser submetido a exames clínico e de imagem periodicamente, o que gera ansiedade e custo
significativo ao tutor. Faltam métodos de monitoramento da doença e que também possam estimar o
prognóstico de forma mais precisa. Em mulheres, o uso de marcadores sorológicos para o diagnóstico,
monitoramento e prognóstico é rotina e caracteriza-se por um método útil para o acompanhamento da
paciente. Assim, o objetivo deste estudo foi estabelecer o valor basal do marcador CEA em cadelas
saudáveis (sem histórico de qualquer neoplasia) e sua relação com o status reprodutivo da cadela, com o
intuito de utilizá-lo como referência para comparação às cadelas portadoras de neoplasias mamárias. Para
tanto, foram utilizadas 21 cadelas, sem predileção racial, inteiras e castradas, divididas dois grupos: G1 -
Cadelas castradas há mais de 1 ano (n=10) e G2 – Cadelas inteiras (n=11). Este projeto foi desenvolvido
em paralelo à outro que buscou verificar os valores de CEA em cadelas portadoras de neoplasias
mamárias e os resultados de CEA para cadelas normais foram também comparados aos das cadelas
doentes. Os resultados foram avaliados pelo teste T (p<0,05), quanto à presença de cada marcador no
soro do animal e sua relação com o status reprodutivo (castrada ou não), bem como quanto ao estado de
saúde, sendo saudável ou doente. Cadelas saudáveis apresentaram valor médio de CEA de 0,61 ng/mL e
não houve diferença significativa entre os valores de CEA para cadelas saudáveis castradas e inteiras
(p=0,079). Em estudo paralelo, cadelas portadoras de neoplasias mamárias apresentaram valor médio de
CEA de 2,07 ng/mL, significativamente diferente das cadelas saudáveis (p=0,000000003). Desta forma,
concluiu-se que o valor de CEA em cadelas saudáveis (basal) é significativamente diferente das cadelas
doentes e que não existe diferença para o valor basal de CEA em cadelas saudáveis castradas ou inteiras.
PALAVRAS-CHAVE: cão, neoplasia mamária, antígeno carcinoembrionário
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FEBRE MACULOSA

SANTOS, G.P. (AUTOR PRINCIPAL); ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Febre Maculosa (FM) trata-se de uma doença infecciosa de quadro clínico febril agudo causada pela
bactéria intracelular obrigatória Rickettsia rickettsii que pode cursar desde a forma leve até grave, podendo
ou não, levar o paciente a óbito. A bactéria R. rickettsii é transmitida aos seres humanos através da picada
do carrapato, associado principalmente ao gênero Amblyomma, sendo que as espécies de maior
importância na transmissão são A. sculptum (antigo A. cajennense), A. aureolatum e A. ovale., na qual o
mesmo precisa estar infectado com o agente etiológico e para que a transmissão ocorra é necessário que
o artrópode permaneça fixado à pele durante um período que pode variar de 6 a 10 horas, o suficiente
para que a bactéria seja inoculada ao hospedeiro. Os sintomas caudados pela infecção nos humanos são
caracterizados por febre, mialgia, cefaleia intensa, exantema máculo-papular nas regiões palmares e
plantares, que podem se disseminar para o corpo todo, e também pode causar edema de mãos e pés. Em
alguns casos a doença pode se manifestar de forma mais agressiva causando comprometimento
pulmonar, renal e neurológico, como meningite e encefalite, icterícia, coma e em alguns casos óbito, sendo
que, os índices de mortalidade são maiores em pacientes que foram diagnosticados e tratados
tardiamente (entre 5º e 15º dia após o inicio da sintomatologia). Em casos de suspeitas de Febre Maculosa
existem métodos direto e indireto para diagnosticar a doença. No método indireto utiliza-se a técnica RIFI
(Reação de Imunofluorescência Indireta) que a partir de uma amostra de sangue permite identificar anti-
corpos da Rickettsia rickettsii que ao reagir com o antígeno produz fluorescência, caracterizando o teste
positivo para riquétsiose. Outra forma para diagnosticar é usando o método direto PCR (Reação em
cadeia polimerase) técnica que replica o material genético do antígeno e a partir da análise molecular
identifica a bactéria. Se o diagnóstico for positivo para febre maculosa, o responsável deve
obrigatoriamente notificar as autoridades locais de saúde competente para que haja investigação
epidemiológica, avaliando medidas de controle da doença. O tratamento da FM deve ser realizado
precocemente logo após os primeiros sintomas da doença, sendo que, a antibioticoterapia profilática
determina a diminuição da letalidade, enquanto que na terapêutica o uso de antibióticos mostra-se eficaz
contra o quadro febril dos pacientes. Os antibióticos utilizados para o tratamento da infecção são
Doxiciclina e Cloranfenicol. Para prevenir essa enfermidade é necessário evitar contato com áreas que
possuem o vetor biológico (carrapatos) e/ou reservatórios do agente etiológico (populações de roedores
silvestres, como capivaras). Caso não seja possível evitar o trânsito por essas áreas, recomenda-se
vigilância e alguns cuidados como uso de roupas que cobrem o corpo por completo (calça comprida, bota
e blusa de manga longa) e educação em áreas de risco.
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FERRAMENTA PARA APOIO AO CONTROLE DA
MASTITE SUBCLÍNICA BOVINA

ZANETTI, L.K (AUTOR PRINCIPAL); DEMUTH, J.S. (CO-AUTOR); NERIS,
M.G. (CO-AUTOR); SOUZA, N.L. (CO-AUTOR); REIS, J. E. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A mastite bovina é a inflamação da glândula mamária causada por diversos fatores, sendo o principal a
contaminação por bactérias. Essa doença pode ser dividida em sua forma clinica quando há alteração
visível ou na forma subclínica sendo a principal causadora de problemas na produção, pois esta não pode
ser detectada através de observações visuais do úbere sendo, portanto, de difícil controle. Desse modo, a
falta de gestão e o pouco monitoramento da evolução da doença é um problema recorrente nas fazendas
havendo maiores gastos com medicamentos, consultas Veterinárias, aumento da mão de obra, diminuição
da produção e da qualidade do leite produzido. Apesar da grande preocupação com os prejuízos
ocasionados pela doença, poucos são os métodos utilizados que buscam uma clara organização e
acompanhamento do rebanho infectado. Dessa forma, o presente trabalho terá como objetivo averiguar se
há diminuição da mastite subclínica em rebanhos leiteiros por meio de uma linha de ordenha estabelecida,
bem como facilitar a identificação dos animais com mastite crônica. Através do aplicativo que será
desenvolvido, o operador poderá registrar os resultados obtidos no teste de CMT(Califórnia Mastite Teste)
para mastite subclínica, gerando um banco de dados que permitirá um arranjo organizado do rebanho para
a linha de ordenha dos dias seguintes a data do exame. O software aplicativo será contemplado com três
páginas onde o operador anotará a identificação do animal e os dados. Na página inicial, será necessário
o cadastro individual de cada animal como seguinte registro deste- nome, número de identificação-seguido
da identificação do operador e da data de realização da ordenha. Após os dados anotados, o operador
será levado a outra página onde deve registrar o resultado do CMT obtido de cada teto. Após tais
registros, o aplicativo gerará uma tabela individual para cada animal, o que possibilitará o monitoramento
de cada um e dos tetos isoladamente quando necessário. Por fim, será criada linha de ordenha tendo os
animais com menores índices de infecção no topo e os mais debilitados sendo ordenhados
posteriormente. O aplicativo será testado e estudado no setor de bovinocultura de leite do Sítio
Universitário do UNICEP com um total de 20 vacas lactantes,podendo sofrer modificações se necessário.
Será colhido o resultado dos testes de CMT feitos a cada quinze dias gravando-os no aplicativo conforme
suas instruções. Ao ser gerada a primeira linha de ordenha, está será aplicada, observando se os
resultados ocorrem conforme o desejado. Espera-se que com a ajuda do aplicativo os dados dos animais
fiquem mais compactados, tornando o acompanhamento da doença mais rápido e eficiente, podendo ser
utilizado até mesmo por aqueles que possuem pouco conhecimento tecnológico assim possibilitando um
acompanhamento dos animais com maior precisão, eficiência e retardando a evolução e a propagação da
mastite subclínica.
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MODELOS MATEMÁTICOS PARA PREDIÇÃO DA
TEMPERATURA INTERNA DE REPRODUTORES OVINOS,

COM BASE NO USO DA TERMOGRAFIA POR
INFRAVERMELHO

ALMEIDA, J. T. B (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O conhecimento da tolerância ao calor e a capacidade de adaptação dos ovinos (Ovis aries) é de
fundamental importância para a análise do conforto térmico e do bem-estar desses animais nos sistemas
de produção. Em geral, ovinos lanados apresentam menor adaptação ao calor, diferentemente dos
deslanados, como as raças Morada Nova e Santa Inês. A termografia por infravermelho é um instrumento
de análise não-invasiva e não-radioativa, que permite aferir a temperatura de superfície dos animais, sem
necessidade de contê-los ou manipulá-los, otimizando o manejo e melhorando o bem estar, o que muitas
vezes acarreta alterações fisiológicas e de desempenho reprodutivo. Assim, o objetivo do trabalho foi
estabelecer um método para predizer a temperatura retal (TR) de ovinos por meio do uso da temperatura
do globo ocular (TGO), frequência respiratória (FR), frequência cardíaca (FC) e de parâmetros térmicos de
superfície corpórea. O experimento inteiramente casualizado, foi realizado na Embrapa Pecuária Sudeste,
São Carlos/SP. Foram avaliados quatro grupos genéticos, com 8 animais cada, com idade de 25,8±4,6
meses, peso de 82,8±14,0 kg e escore corporal de 3,6±0,4. Aplicou-se a técnica de regressão múltipla,
usando o procedimento REG do SAS, na opção STEPWISE, para selecionar (p=0,05) as variáveis que
melhor explicam a TR. A TR foi definida como variável-resposta e como variáveis explicativas foram
adotadas o Índice de Temperatura de Globo Negro e Umidade, o Índice de Temperatura e Umidade, a FR,
a FC, as Temperaturas de superfície do globo ocular (TGO), do tórax (TTOR), do dorso (TDOR), do
pescoço (TP), da espádua (TESP), da coxa (TCOX) e dos membros anterior (TMA) e posterior (TMP).
Levando em consideração apenas FR e TGO, as variáveis de melhor correlação direta com TR foram FR
(r=54,82%) e TGO (r=53,79%). O modelo ajustado pela regressão múltipla foi
TR=25,85+0,00383*FR+0,329*TGO. O coeficiente de determinação R2 deste modelo explicou 42% da TR,
considerado um valor de magnitude média. Diferentemente, o modelo final ajustado pela equação
TR=340,40+0,00325*FR+0,00321*FC–16,17*TGO+0,217*TGO2–0,0289*TP apresentou R2=52%. O
primeiro modelo, apesar de ter R2=42%, seria de uso mais prático, principalmente por não haver
necessidade de contenção do animal para obtenção da TGO e da FR. A partir deste modelo escolhido,
foram geradas outras quatro equações sendo elas uma para cada raça específica, considerando as
particularidades das raças: Dorper (ODO) - TR= 27,038 + 0,00065212FR +0,30253*TGO, com p-value FR
de 0,4792 e TGO com 0,0002; Morada Nova (OMN) - TR= 26,209 + 0,00110FR + 0,32219*TGO; com p-
value FR de 0,5543 e TGO <,0001; Santa Inês (OSI) - TR= 22,957 - 0,00029298FR + 0,40823*TGO com
p-value FR de 0,8125 e TGO <,0001 e Texel (OTX) - TR= 29,491 + 0,00243FR + 0,24280*TGO com p-
value FR de 0,0183 e TGO 0,0014. Após as análises, nota-se que o coeficiente de determinação R²
apresentou maior significância no modelo geral (R²=42%) portanto, este modelo, sem considerar as
especificidades de cada raça representa melhor a relação entre as variáveis explicativas e a variável
resposta, sendo a FR e a TGO as variáveis que mais apresentaram relação com a temperatura interna do
animal (TR). Quando considera-se o modelo específico para cada raça essa relação não se apresenta de
maneira tão clara, sendo encontrados valores baixos de R². Sendo assim neste modelo específico perde-
se informações, tornando o modelo geral realmente o mais representativo.
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RELEVÂNCIA E ALCANCE DOS PROTOCOLOS DE
VACINAÇÃO EM CÃES - ESTUDO DE CASO DA

INCIDÊNCIA DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS EM
CÃES NO HVU - UNICEP: CINOMOSE, PARVOVIROSE E

LEPTOSPIROSE.

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (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 vacinas 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). Apesar da importância de manter as vacinações
dos cães atualizadas, ainda é alto o número de tutores que, pelos mais diversos motivos, não seguem à
risca os protocolos de vacinação de seus animais de estimação, abrindo de maneira significativa os riscos
para doenças infecciosas como a cinomose, a parvovirose e a leptospirose. O projeto de pesquisa tem
como objetivo apresentar a relevância e o alcance dos protocolos de vacinação e dados sobre a incidência
de doenças infectocontagiosas em cães, mais precisamente a cinomose, a parvovirose e a leptospirose,
no Hospital Veterinário Universitário da UNICEP. 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 de legislações municipais, estaduais e federais específicas sobre o tema; as
diretrizes impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina Veterinária 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 um ano.
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USO DO CEA (ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO)
PARA O ESTABELECIMENTO DO PROGNÓSTICO E O
MONITORAMENTO DE RECIDIVAS EM NEOPLASIAS

MAMÁRIA DE CADELAS

SANTOS, V. J. S. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, G. V. (CO-AUTOR);
TERRA, E. M. (ORIENTADOR); SENHORELLO, I. L. S. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os tumores mamários são altamente prevalentes em cadelas e apresentam comportamento biológico
semelhante aos das mulheres, fazendo da cadela excelente modelo para o estudo comparativo. As
neoplasias mamárias são as mais frequentes nas fêmeas da espécie canina, representando cerca de 25 a
50% de todos os tumores diagnosticados, e destes 41 a 53% são de caráter maligno (DALECK et al.,
1998; FONSECA; DALECK, 2000; RODASKI; PIEKARZ, 2008), com incidência duas a três vezes maior do
que a observada na mulher (BRODEY; GOLDSCHMIDT; ROSZEL, 1983). A idade média para a
manifestação dos tumores está aproximadamente entre os 7 e os 12 anos de idade, sendo rara a
ocorrência em animais menores de quatro anos (LANA et al., 2007; DE NARDI et al., 2008). O risco e o
padrão das metástases sofrem influência do tipo tumoral, da diferenciação histológica e outros fatores
prognósticos. Em geral, tumores epiteliais malignos promovem metástase pela via linfática e os sítios mais
frequentes de metástases são a princípio os linfonodos regionais, seguidos de pulmões, fígado e
raramente os ossos. Geralmente, cerca de 25% dos casos os animais apresentam metástases no
momento do diagnóstico, principalmente nos linfonodos regionais e em alguns casos nos pulmões, que por
serem muito pequenas, podem não ser identificadas pelo exame radiográfico (OWEN, 1980; LANA et al.,
2007; DE NARDI et al., 2008). Para estas pacientes, a busca por iniciativas e métodos que estabeleçam o
prognóstico é constante e os fatores prognósticos podem ser estabelecidos por uma ou um conjunto de
características clínicas, patológicas ou biológicas específicas de indivíduos e de seus tumores que
permitem a previsão da evolução clínica e sobrevida de pacientes após a cirurgia inicial (CALVANTTI;
CASSALI, 2006). O estudo referente aos fatores prognósticos é de extrema importância, pois por meio
deles podem-se selecionar pacientes para tratamentos específicos e individualizados, com melhor
intensidade e eficácia adequadas, proporcionando suporte para prever o comportamento e a evolução
clínica dos tumores mamários (ABREU; KOIFMAN, 2002; MARINHO et al., 2008). Com relação ao
prognóstico, vários fatores são considerados, tais como: tamanho tumoral, presença de metástases,
diagnóstico histopatológico, dentre outros. Para o diagnóstico e o monitoramento de recidivas o animal
necessita ser submetido a exames clínicos e de imagem, que geram ansiedade e custo significativo ao
tutor. Em medicina veterinária faltam métodos de monitoramento da doença e para estimar o prognóstico
de forma mais concreta e menos invasiva. No câncer de mama da mulher, o uso de marcadores
sorológicos para o diagnóstico, determinação de prognóstico e monitoramento da evolução da doença está
bem consolidado. Assim, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o comportamento do marcador CEA
(antígeno carcinoembrionário) em cadelas com tumores mamários, com o intuito de utilizá-los como
marcadores prognósticos e/ou de prever a recidiva nesses animais. Para isso foram utilizadas 25 cadelas,
sendo 20 cadelas portadoras de neoplasias mamárias sem metástase regional e/ou à distância no
momento do diagnóstico (G1) e 5 cadelas portadoras de neoplasias metastáticas (G2). O valor de CEA
nas cadelas sem metástase foi significativamente menor quando comparados àquelas com metástase no
momento do diagnóstico (p=0,012) pelo teste T, com nível de significância de 5%, mostrando que o CEA
pode ser um marcador sorológico a ser utilizado na rotina.
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A IMPORTÂNCIA DA DETECÇÃO PRECOCE DE
DOENÇAS CARDÍACAS EM CÃES ASSINTOMÁTICOS –

RELATO DE CASO

MURATA, E.C.G. (AUTOR PRINCIPAL); GAVA, F. N. (ORIENTADOR);
GAGLIARDI, P.C.G. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -
(UNESP)

A doença cardíaca, denominada de cardiopatia, é uma anormalidade cardíaca estrutural, que pode ser
causada por alterações anatômicas ou funcionais, podendo essas levar ou não a problemas na função do
coração, tendo em conta o grau de adaptabilidade do sistema cardiocirculatório. Quando a função
cardíaca está comprometida, não conseguindo manter seu ritmo e atividade apropriados, e quando o
coração não tem mais a capacidade de realizar a circulação do organismo adequadamente, ou só é
possível fazê-lo com grande pressão de preenchimento venoso, instala-se a insuficiência cardíaca. A
maioria das doenças cardíacas culmina com a insuficiência cardíaca. O coração com insuficiência possui
uma fisiopatologia complexa, envolvendo várias alterações estruturais e funcionais nos cardiomiócitos e
células vasculares, influenciadas pelo volume hemodinâmico, ativações neuro-hormonais e outros fatores.
A síndrome da insuficiência cardíaca leva a uma remodelagem ventricular progressiva, que ocorre de
modo secundário a uma lesão ou ao estresse cardíaco, causados pelas doenças cardíacas. A doença
mixomatosa da valva mitral, também conhecida como endocardiose de valva mitral, é uma delas. Na
insuficiência cardíaca, há ejeção de volume insuficiente de sangue para o organismo, mesmo que haja um
retorno venoso adequado. Como resultado, ocorre um aporte insuficiente no oxigênio, e as demandas
teciduais e metabólicas não conseguem ser supridas, ou seja, a perfusão tecidual está inadequada. Em
muitos casos, as alterações são agravadas por uma redução da força de contração e relaxamento do
miocárdio e arritmias, ocasionando distúrbios bioquímicos e resultando nas manifestações clínicas da
insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca pode evoluir para insuficiência cardíaca congestiva (ICC),
que se caracteriza pelo aumento das pressões venosa e capilar, através do comprometimento da função
do coração. Os órgãos ficam congestos por esse aumento de pressão, e pode ocorrer extravasamento de
líquidos para os tecidos, causando edema, e para as cavidades, levando a efusões. São ativados
mecanismos compensatórios neuro-hormonais que levam a esse quadro. A maioria dos sinais clínicos da
insuficiência cardíaca estão relacionados a sinais congestivos pré-cardíacos, ou insuficiente fluxo de
sangue para o exterior do coração. É importante determinar e classificar o grau de ICC em que o animal se
encontra para determinar a conduta terapêutica. O animal examinado foi um paciente da espécie canina,
fêmea, Teckel 13 anos, sem relatos de quaisquer sinais clínicos indicativos de doença cardíaca. No exame
físico, foi constatado sopro cardíaco sistólico em foco mitral de grau III/IV. Os exames complementares
(radiografia de tórax e eletrocardiografia), revelaram ausência de cardiomegalia (paciente classe Ia).
Pacientes cardiopatas assintomáticos e sem remodelamento cardíaco não necessitam de tratamento
medicamentoso, porém devem ser monitorados pelo médico veterinário responsável. A constatação de
doença cardíaca antes da manifestação clínica é relevante na rotina clínica, a fim de que se trace uma
terapia adequada (quando necessária: pacientes com remodelamento), proporcionando maior qualidade e
tempo de vida.
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ABORDAGEM DO PACIENTE CRÍTICO

RICCI, B.P. (AUTOR PRINCIPAL); JUNIOR, P.S.M (CO-AUTOR); BONASIO,
D. (CO-AUTOR); PRADO, R.D.M (CO-AUTOR); DINIZ, C.M. (CO-AUTOR);

TALARICO, V.T. (CO-AUTOR); CORRÊA, F.G (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O atendimento ao paciente crítico consiste no conjunto de procedimentos realizados em animais que
necessitam de um atendimento emergencial, pois, podem correr risco de vida. Tendo em vista que os
protocolos estabelecidos dentro de uma hora após o incidente são de fundamental importância para
evolução positiva do quadro clínico e da sobrevivência do animal, esse atendimento deve ser realizado o
mais rápido possível. Este trabalho tem como finalidade descrever o atendimento ao paciente crítico, o
funcionamento, e os problemas que se encontram sobre o tema, principalmente a demora no atendimento
que pode resultar na morte ou lesão permanente do animal, além de apresentar a solução para evitar a
demora e adiantar o procedimento do médico veterinário atuante no caso. Apresentaremos dados sobre
anamnese e triagem, através de artigos e pesquisas, para analisar e encaminhar situações de emergência
animal, com o propósito de expor maneiras para diminuir a demora, buscando um atendimento mais
eficaz. O resultado desse trabalho tem como finalidade preservar a vida e a saúde do animal. Alimentando
o software com informações da saúde do paciente tanto pelos tutores do animal, quanto em outros
contatos com médicos veterinários, a fim de proporcionar rapidez e agilidade no diagnóstico e tratamento
dos animais em estado crítico, dispondo claramente dessas informações para clinicas veterinárias que
prestarão serviços posteriores ao animal em caso de acidente, trauma, lesão ou doença que leve o animal
ao estado crítico. Desta forma o tutor do animal registra o fato ocorrido no software que junto com as
informações pré-cadastradas do animal, chegam rapidamente à clinica que recebe o chamado, e se
prepara para o atendimento com toda ficha técnica do animal, resultando em um tratamento rápido e
eficaz, juntamente com um diagnóstico seguro. Potencializando o tempo do médico veterinário e reduzindo
as chances de perda ou sequela do animal.
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ADOLESCENTES INICIANTES DO TRIATHLON: UM
ESTUDO DE CASO EM RELAÇÃO A APTIDÃO FÍSICA

MONTEIRO, E.S. (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR);
LINO, A. D. S. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O esporte pode gerar uma série de influências para os adultos nas quais estão relacionadas o
desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, aumento da força, equilíbrio e melhor resposta a
estímulos. Para as crianças e adolescentes essas influências podem ser consideradas as mesmas e são
somadas ao crescimento e desenvolvimento físico na puberdade. Como uma modalidade esportiva pode
gerar estímulos diferentes ao corpo e, de que forma se dá esta caracterização na sua iniciação? Esta
pesquisa tem como recurso metodológico o estudo de campo baseado com testes em 21 adolescentes de
ambos os gêneros sendo 15 meninos e 6 meninas, com idade de 11 a 14 anos, iniciantes do Triathlon,
participantes de um programa esportivo do SESI, denominado Programa Atleta do Futuro (PAF). Como
embasamento teórico será utilizado os seguintes autores: Carvalho (1996), Lazzoli (1998), Dos Anjos
(2005), Puggina (2007), entre outros de igual importância. O objetivo do estudo é contextualizar o âmbito
esportivo do Triathlon, um esporte composto pela junção da natação, ciclismo e corrida, e caracterizar os
níveis atuais de aptidão física em adolescentes na iniciação do esporte e compará-los com as tabelas de
referência normativa do Programa Esporte Brasil (PROESP-BR). Os testes de aptidão física aplicados
para obtenção de resultados foram de força e resistência abdominal, flexibilidade, força de membros
inferior, força de membros superiores, velocidade, resistência aeróbica e agilidade. Pode se observar nos
resultados que os adolescentes do gênero masculino apresentam valores baixos segundo os valores
normativos nos testes de flexibilidade, e velocidade, porém tiveram uma avaliação boa nos testes de
agilidade, força/resistência abdominal, resistência aeróbica e avaliação da força de membros superiores e
inferiores. Os adolescentes do gênero feminino apresentaram excelente flexibilidade e força de membros
superiores, boa resistência aeróbica, força/resistência abdominal, agilidade, força nos membros inferior,
porém tiveram valores baixos no teste de velocidade. Palavras-Chave: Triathlon; Aptidão Física;
Adolescentes; Esporte.
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ADOLESCENTES NA INICIAÇÃO DO TRIATHLON: UM
ESTUDO DE CASO EM RELAÇÃO A APTIDÃO FÍSICA

MONTEIRO, E.S. (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR);
LINO, A. D. S. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O esporte pode gerar uma série de influências para os adultos, nas quais estão relacionadas o
desenvolvimento das capacidades físicas e motoras, aumento da força, equilíbrio e melhor resposta a
estímulos. Para as crianças e adolescentes essas influências podem ser consideradas as mesmas e são
somadas ao crescimento e desenvolvimento físico na puberdade. Como uma modalidade esportiva pode
gerar estímulos diferentes ao corpo e, de que forma se dá esta caracterização na sua iniciação? Esta
pesquisa tem como recurso metodológico o estudo de campo baseado com testes em 21 adolescentes de
ambos os gêneros sendo 15 meninos e 6 meninas, com idade de 11 a 14 anos, iniciantes do Triathlon,
participantes de um programa esportivo do SESI, denominado Programa Atleta do Futuro (PAF). Como
embasamento teórico será utilizado os seguintes autores: Carvalho (1996), Lazzoli (1998), Dos Anjos
(2005), Puggina (2007), entre outros de igual importância. O objetivo do estudo é contextualizar o âmbito
esportivo do Triathlon, um esporte composto pela junção da natação, ciclismo e corrida, e caracterizar os
níveis atuais de aptidão física em adolescentes na iniciação do esporte e compará-los com as tabelas de
referência normativa do Programa Esporte Brasil (PROESP-BR). Os testes de aptidão física aplicados
para obtenção de resultados foram de força e resistência abdominal, flexibilidade, força de membros
inferior, força de membros superiores, velocidade, resistência aeróbica e agilidade. Pode se observar nos
resultados que os adolescentes do gênero masculino apresentam valores baixos segundo os valores
normativos nos testes de flexibilidade, e velocidade, porém tiveram uma avaliação boa nos testes de
agilidade, força/resistência abdominal, resistência aeróbica e avaliação da força de membros superiores e
inferiores. Os adolescentes do gênero feminino apresentaram excelente flexibilidade e força de membros
superiores, boa resistência aeróbica, força/resistência abdominal, agilidade, força nos membros inferior,
porém tiveram valores baixos no teste de velocidade. Palavras-Chave: Triathlon; Aptidão Física;
Adolescentes; Esporte.
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AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM CÃES E
GATOS.

MOURA, F.C. (AUTOR PRINCIPAL); CAYRES, K.C. (CO-AUTOR); GAVA, F.
N. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

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. A pressão arterial é igual ao débito cardíaco multiplicado pela
resistência vascular periférica. O sistema circulatório tem a função de bomba propulsora de sangue e de
manter a pressão arterial dentro dos limites corretos. A pressão arterial está relacionada com a correta
perfusão sanguínea de todo o organismo e 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 corticóides, eritropoietina, fenilpropanolamina e antiinflamatórios não
esteroidais, podem ter uma elevação na pressão arterial. A hipertensão arterial em pequenos animais
geralmente é secundária a enfermidades renais ou endócrinas. A mensuração da pressão pode ser
realizada através de técnicas invasivas e não invasivas. O método Doppler Vascular é o mais
recomendado para uso na rotina dentre os não invasivos. É importante acalmar paciente antes de aferir a
pressão arterial, em local climatizado e tranquilo. A mensuração deve ser realizada de 5 a 7 vezes e a
média dos valores representa o valor final. O manguito deve ser de 40% do diâmetro do local a ser
colocado no cão e 30% no gato. As artérias mais utilizadas para determinar a pressão arterial são a
metatársica, a metacárpica e a coccígea. Uma vez 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. Por ser uma enfermidade silenciosa por muito tempo, a
hipertensão arterial deve ser investigada na rotina clínica hospitalar. Para isso, os médicos veterinários
precisam se conscientizar da importância da aferição da pressão arterial em pequenos animais, passando
a realizá-la frequentemente em seus atendimentos.
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ALIMENTAÇAO E SEU PAPEL NA REPRODUÇÃO DE
FÊMEAS BOVINAS

ZURLO, M.L. (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Um conjunto de fatores são responsáveis pela eficiência reprodutiva de bovinos, sendo o fator nutricional
de extrema importância. As melhorias do manejo nutritivo vem sendo feita para atender as exigências
associadas a seleção genética visando o aumento da produção. O manejo nutricional do rebanho de cria é
o estabelecimento de estação de monta. A partir do estabelecimento da estação é possível a formação de
lotes homogêneos, que facilitam as estratégias nutricionais objetivando a produção mais eficiente. O
conhecimento do estagio reprodutivo das vacas ao longo do ciclo anual é fundamental para que se formem
lotes homogêneos do ponto de vista nutricional. Sendo essencial na tomada de decisões, quando se
pretende aumentar a eficiência reprodutiva de um rebanho. A eficiência reprodutiva e a produtividade da
vaca de corte dependem de um conjunto de fatores nutricionais que atuam no desempenho reprodutivo de
ruminantes. Melhorias no manejo nutritivo vêm sendo feitas para atender as mudanças associadas a
intensa seleção genética, visando aumento na produção de leite e carne. O desenvolvimento da pecuária
de corte brasileira é basicamente a pasto. Devido a distribuição sazonal das chuvas e temperaturas no
decorrer do ano, o fornecimento de forragens em determinados períodos torna-se reduzida em quantidade
e qualidade. Com a redução da oferta de alimento, somando uma maior demanda nutricional das vacas
devido a lactação e gestação podendo levar a esses animais uma condição de balanço energético
negativo. O início de um trabalho para melhorar o manejo nutricional do rebanho de cria é o
estabelecimento de estação de monta. A partir do estabelecimento da estação é possível a formação de
lotes homogêneos, que facilitam as estratégias nutricionais objetivando a produção mais eficiente. O
conhecimento do estagio reprodutivo das vacas ao longo do ciclo anual é fundamental para que se formem
grupos ou lotes homogêneos do ponto de vista nutricional. O desempenho reprodutivo dos sistemas de
reprodução de carne e leite são comprometidos produtivamente e economicamente sendo uma das
principais causas a da baixa eficiência nutricional ocasionando um maior intervalo do parto à primeira
ovulação, ou seja, o intervalo pós-parto. A intensificação dos sistemas de reprodução dos bovinos de
corte, demanda por tecnologias que favorecem a exploração racial da pecuária de corte. A qualidade
genética junto com a eficiência reprodutiva são reflexos das condições de manejo e sanidade,
influenciando no desfrute geral do rebanho. As relações entre a nutrição e a reprodução são fundamentais
na tomada de decisões, quando se pretende aumentar a eficiência produtiva de um rebanho
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Os felídeos fazem parte de um grupo bem diversificado que apresenta espécies com peso que varia entre
1,5 a 300 kg. Em geral, a anatomia das espécies de felinos selvagens é bastante similar à do gato
doméstico. Com tudo, este trabalho descreve as principais diferenças e similaridades anatômicas entre
gatos domésticos e grandes felinos. A família Felidae está dividida em duas subfamílias chamadas Felinae
e Pantherinae, e conta com 14 gêneros e 40 espécies. A maioria tem hábitos noturnos, são solitários e
necessitam de áreas grandes, assim, vivendo em baixas densidades. Possuem corpo musculoso, flexível
e alongado, além de membros fortes e robustos. São digitígrados e possuem garras fortes, retráteis e
afiadas (exceto para o guepardo Acinonyx jubatus) que auxiliam na contenção e captura de suas presas. A
família Felidae em geral, possuem dieta essencialmente carnívora, possuem caninos fortes e dentes
carniceiros bem desenvolvidos e especializados para cortar e a superfície dorsal da língua é coberta por
papilas que dão um aspecto de lixa, auxiliando a raspagem da carne dos ossos e no processo de
autolimpeza. Os felídeos neotropicais geralmente caçam secretamente e capturam sua presa com um
longo salto ou uma corrida curta de grande velocidade, sendo que as espécies maiores, onça-pintada
(Panthera onca) e onça parda (Puma concolor), matam suas presas por asfixia ou com uma mordida na
nuca provocando o esmagamento das vértebras. Em geral, os felídeos possuem a seguinte fórmula
dentária: I 3/3; C 1/1; P 2-3/2; M 1/1, variando entre 28 a 30 dentes. A cor da dentição também está
relacionada a idade do animal. Os dentes incisivos não são especializados, os caninos são compridos, os
pré-molares e molares são adaptados para conter a presa de maneira que não escape e rasgá-la para
facilitar a ingestão. No que se refere à vocalização, os felídeos do gênero Panthera tem ossificação
incompleta do aparato hioide, que torna possível que esses animais rujam ou esturrem, no entanto,
limitando o seu ronronar. Inversamente a ossificação completa do aparato hioide no gênero Leopardus os
impede de rugir. Poucos são os felídeos que possuem coloração uniforme, cujos padrões de pelagem
facilitam o mimetismo dos animais ao meio ambiente. Normalmente, tendem a uma coloração com
manchas. Apenas o gato-mourisco e a suçuarana não são pintados, e o gato-palheiro tem listras nos
membros anteriores e posteriores. Todos os felídeos selvagens têm o grupo sanguíneo AB similar ao do
gato doméstico. O gato doméstico, cujo o nome científico é Felis silvestres catus, possuem
aproximadamente 250 raças, cujo peso variável classifica a espécie como animal doméstico de pequeno a
médio porte, possuindo uma variedade de pelagens. Existem certas particularidades na anatomia do gato,
destacadas a face encurtada, pupilas elípticas (a qual os grandes felinos não possuem), caninos
relativamente longos e fortes, garras curtas, penetrantes, curvadas e retráteis. Fórmula dentária do gato
doméstico: I 3/3; C 1/1; P 3/2; M 1/1 = 30. Levando-se em consideração esses aspectos, é notável que os
felinos em geral possuem relativamente grande similaridade, principalmente em relação a osteologia. A
Anatomia não é um tema imóvel ou antiquado, é parte da constante pesquisa científica e também a base
para todo o conhecimento biológico, proporcionando informações que permitam analisar a relação entre as
estruturas dos organismos, promovendo a elucidação sobre a funcionalidade dos mesmos.
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RESUMO O objetivo dessa revisão é o estudo, a aprendizagem e o engrandecimento sobre aves e
anestésicos, relatando características anatômicas, fisiológicas e metabólicas, em conjunto com os efeitos
pré e pós-anestésico em aves. Sabe-se que ao longo dos anos o mercado pet vem ganhando grande
força, e com isso, o aparecimento de diversas espécies domésticas vieram à tona, em especial, as aves,
que ganharam grande popularidade como animais de companhia, e, como decorrência desse fato, houve a
necessidade de alguém que soubesse medicar, tratar e diagnosticar essa classe animal, portanto, o
médico veterinário que realiza essa função, enfrentando a prática de contenção química e física ou
anestésicas nas espécies aviárias de diversas formas e tamanhos, além do estudo de comportamentos e
hábitos alimentares, acredita-se também que os agentes anestésicos ideias para as aves são aqueles que
possibilitam o mínimo de estresse no manejo, possibilitando um grande índice terapêutico, garantindo
rápida indução e recuperação, tendo uma monitoração e contenção adequada para o quadro. PALAVRAS-
CHAVE: Aves, Médico Veterinário, Contenção, Agentes anestésicos, Terapêutico, Monitoração.
ABSTRACT The goal of this review is the study, the learning and aggrandizement on birds and anesthetics,
reporting anatomical, physiological and metabolic characteristics, together with the pre and post anesthetic
effects in birds. It is known that over the years, the pet market has been gaining strength and, with this, the
emergence of several domestic species, especially birds, that have gained great popularity as pets and as
a result, there was a need to someone who knew How to medicate, treat and diagnose this class of
animals, therefore, the veterinary doctor who performs this function, facing the practice of chemical and
physical containment or anesthetics in avian species of various shapes and sizes, in addition to the study of
behaviors and eating habits, it is also believed that the anesthetic agents are ideal for the birds are those
which allow the minimum of stress in the management, allowing a great therapeutic index, guaranteeing
fast induction and recovery, having adequate monitoring and containment for the frame. KEY-WORDS:
Birds, Veterinary Doctor, Containment, anesthetic agents, Therapeutic, Monitoring.
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Com o aumento da sobrevida dos animais nos dias de hoje, não é incomum a necessidade de realizar
anestesia em animais com patologias que levem a alterações fisiológicas. Dentre estas as doenças
cardiovasculares apresentam uma grande preocupação para os anestesistas. As cardiopatias mais
frequentes na rotina clínica são as insuficiências valvulares e as cardiomiopatias, que levam a grandes
impactos fisiológicos levando a hipotensão e edema pulmonar. Nas cardiomiopatias, as alterações são
consequência da insuficiência contrátil do miocárdio, tendo um aumento progressivo das câmaras
cardíacas levando a uma diminuição do debito cardíaco. Em pacientes que possuem doenças valvares
primárias, há uma queda do débito cardíaco pela regurgitação sanguínea causada pela insuficiência
valvular.É essencial avaliar a gravidade da cardiopatia e comprometimento de outros órgãos para
determinar o protocolo anestésico ou até mesmo à indicação da não realização do procedimento. Os
exames complementares recomentados são: o eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma,
aferição da pressão arterial acompanhada de um cardiologista, hemograma completo, função renal,
hepática e teste de coagulação. A monitoração de um paciente que possui uma cardiopatia exige uma
maior atenção e fidedignidade, pois pequenas alterações para esses pacientes já são de enorme risco,
como depressão na contratilidade, alterações na pré e pós-carga, ritmo e frequência cardíaca. Na
monitoração além de utilizar a monitoração básica: Eletrocardiograma, pressão arterial não invasiva,
oximetria do pulso e temperatura retal, se adiciona a aferição da pressão arterial invasiva, pressão venosa
central, capnografia, gases anestésicos no ar expirado e debito urinário. Diversos agentes anestésicos
devem ser evitados, como: Acepromazina por causar hipotensão, agonistas alfa-2-adrenérgicos que
promovem uma bradicardia com resistência vascular. Utilizar fármacos que não agravem de forma alguma
o desequilíbrio fisiológico causado pela cardiopatia. A anestesia deve ser balanceada e adaptada para
cada patologia e sua gravidade, por isso a importância do conhecimento amplo de cada agente
anestésico. É de extrema importância o estudo da ação e efeitos no organismo dos fármacos e
conhecimento sobre as cardiopatias.
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A encefalomielite equina é uma doença viral, infectocontagiosa e de caráter zoonótico, causada por um
arbovírus pertencente à família Togaviridae e ao gênero Alphavirus. Os arbovírus possuem parte de seu
ciclo replicativo ocorrendo nos artrópodes, sendo a doença transmitida aos seus hospedeiros através da
picada de insetos hematófagos. Os principais hospedeiros do Alphavirus são aves e mamíferos, sendo os
equinos e os humanos mais relevantes para as encefalites. Existem três espécies de alfavírus causadoras
das encefalites equinas: Vírus da encefalite equina do leste (EEL), vírus da encefalite equina do oeste
(EEO), e vírus da encefalite equina venezuelana (EEV), todos eles transmitidos pelos mosquitos dos
gêneros Culex, Aedes, Mansonia e Anopheles. O EEV é considerado o mais importante para os equinos e
humanos das Américas devido à sua patogenia, e é encontrado no Peru, Equador, Colômbia, Venezuela,
Trinidad y Tobago, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e Estados Unidos
da América; o EEO está presente no Canadá, EUA, México, Haiti, Guina, Argentina e Uruguai; já o EEL
ocorre em todas as Américas, sendo encontrado no Brasil nos Estados do Amazonas, Pará, Pernambuco,
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A
distribuição destes vírus está relacionada à presença de seus vetores, hospedeiros amplificadores e
reservatórios e, portanto, regiões tropicais com rápidas mudanças climáticas, desmatamentos, migração
populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas e com precárias condições sanitárias estão se
tornando alvos importantes pois possuem as condições adequadas à proliferação dos insetos vetores,
favorecendo a amplificação e transmissão viral. Em relação ao vírus da EEL, a contaminação se inicia pela
inoculação do vírus através da picada do mosquito vetor. O vírus então, se replica em tecidos próximos ao
local de inoculação e nos linfonodos regionais, atingindo a corrente sanguínea e, por ter tropismo pelo
sistema nervoso central, pode invadir o cérebro através do endotélio vascular ou transportado por
monócitos e linfócitos. A manifestação dos sinais clínicos nos equinos ocorre num período de 3 a 15 dias
após a inoculação do vírus, sendo os principais sintomas incoordenação motora, paresia e paralisia de
membros, deficiência de propriocepção, ataxia, pressão da cabeça contra objetos, movimentos de
pedalagem quando deitados, paralisia da língua, cegueira, coma e morte. Esta é uma doença rara, porém
grave e de caráter zoonótico, sendo assim, de grande importância para a saúde pública. Ela não
apresenta um tratamento específico e eficaz, portanto, a prevenção se torna a melhor ferramenta. No
Brasil, existe uma vacina para os equinos produzida com o vírus inativado com formalina, e está disponível
na forma bivalente (EEL e EEO). Também incluem como prevenção o controle dos vetores através da
eliminação de água parada e criadouros dos mosquitos. Por se tratarem de infecções letais e zoonoses, as
encefalites virais equinas necessitam de um reconhecimento maior. São doenças emergentes, sendo de
extrema importância sua identificação, estudos epidemiológicos e clinico-patológicos para se obter os
dados necessários para as medidas de combate e prevenção.
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A ruptura do ligamento cruzado cranial (RLCCr) é uma das frequentes afecções que causa alterações no
joelho levando a claudicação em membro pélvico em cães, ainda assim, desde o primeiro relato em 1926,
vários estudos são publicados para definir sua causa exata, que ainda não é muito compreendida. O
ligamento cruzado cranial (LCCr) localizado na articulação fêmoro-tibial tem efeito funcional de impedir o
deslocamento cranial da tíbia em relação ao fêmur, rotação interna da tíbia e hiperextensão da articulação.
A ruptura pode apresentar de forma completa ou parcial do ligamento, estando associada a processos
traumáticos ou degenerativos. A RLCCr tem sido diagnosticada em cães de todas as raças, idades,
tamanhos e sexo (BUQUERA, 2007), embora considera-se predisposição maior em fêmeas e machos
castrados; em animais obesos; que apresentam inclinação do platô tibial; e algumas raças grandes, por
exemplo: Rottweiler, Bull Mastiff, Chow Chow, Akita, Labrador Retriever. O diagnostico é realizado através
da queixa principal com o relato de claudicação aguda ou crônica e através do exame físico, avaliando a
marcha, dificuldade ao levantar ou sentar, atrofia muscular e instabilidade articular com o teste de gaveta e
teste de compressão tibial e exames radiográficos. A terapia cirúrgica é dividida em técnicas extra-
articular, intra-articular e osteotomia corretiva (SCHULZ, 2014), sendo descritas mais de cem técnicas na
literatura utilizadas para o tratamento da RLCCr. A técnica niveladora do platô tibial é umas das técnicas
extra-articulares descritas hoje em dia, que consiste em diminuir a inclinação do platô tibial para que atinja
um ângulo ideal entre 5º a 7º de inclinação eliminando o impulso tibial cranial, devido ao fato do LCCr
também realizar a contenção da rotação interna da tíbia, a TPLO ainda tem seu efeito questionado, por
resultar em um movimento gaveta associado a rotação interna, denominado desvio axial. A técnica extra-
articular com tira da fáscia lata autógena é realizada através de um retalho na fáscia lata de largura (1,5 a
2,5 cm) e inserida atrás do tendão do músculo gastrocnêmio e suturado com fio inabsorvível próximo a sua
inserção na tuberosidade tibial, tendo como principio restaurar a estabilização do joelho, resultando
beneficamente no efeito translacional e rotacional que a RLCCr realiza. O objetivo desse trabalho é avaliar
o benefício pós-operatório das técnicas TPLO e tira de fáscia lata quando combinadas em relação às
técnicas quando isoladamente praticadas, avaliando o pós-operatório imediato com animal ainda
anestesiado, após 10 dias e ultima 30 dias após a intervenção cirúrgica, utilizando como parâmetros a
estabilização articular no sentido translacional e rotacional causadas pela RLCCr em cães.
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O presente estudo traz à discussão os efeitos benéficos gerados pelo exercício físico em mulheres no
período da menopausa, levando em conta as alterações fisiológicas enfrentadas por elas. Segundo
Lorenzi (2006), a menopausa é o período fisiológico após a última menstruação espontânea da mulher.
Nesse espaço está sendo encerrado o ciclo menstrual e ovulatório, o tempo de transição é chamado
climatério, período onde o organismo deixa de produzir, de forma lenta e gradativa os hormônios
estrogênio e progesterona. A menopausa é mais um estágio na vida da mulher, nesse período ocorrem
transformações no organismo feminino, que aumentam a possibilidade de aparecimento e agravamento de
doenças. Não há uma idade exata para a menopausa, ela varia de mulher para mulher. Pode acontecer
antes dessa fase, de forma espontânea ou cirúrgica, a chamada menopausa precoce. Segundo Daley
(2006) há evidências sobre a influência da atividade física nos sintomas da menopausa. A metodologia
utilizada no presente estudo será a análise qualitativa, que consiste na organização dos dados
selecionados de forma que possam possibilitar, a análise sistemática das semelhanças e diferenças. Será
feito uma pesquisa com mulheres menopausadas e pós menopausadas, que façam treinamentos em
academia, com um questionário no qual o objetivo é saber se houve melhora dos sintomas da menopausa
com a prática de exercício físicos, e os dados obtidos, por sua vez, serão analisados e confrontados com
as referências bibliográficas. O objetivo geral desse estudo é avaliar os efeitos da atividade física em
mulheres menopausadas, refletir sobre o conceito de menopausa e suas alterações fisiológicas. E
compreender a importância e os cuidados necessários para a prescrição dos exercícios para mulheres
menopausadas. O presente estudo visa a melhora dos sintomas da menopausa, com a prática de
atividades físicas, procurando a melhora da vida das mulheres neste período. Palavras-Chave:
Menopausa; Atividade Física; Climatério.
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Introdução: A obesidade, segundo a Organização Municipal da Saúde (OMS), é caracterizada pelo Índice
de Massa Corporal (IMC) com valores = 30,0 kg/m². Atualmente, a obesidade é um distúrbio
plurimetabolica 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. A deposição crescente de gordura, revestindo a
cavidade torácica e abdominal, reduz a expansibilidade, levando a alterações na função pulmonar,
podendo afetar o desempenho dos músculos respiratórios, como o diafragma que se encontra elevado.
Além disso, pode ocorrer um aumento no trabalho mecânico dos músculos respiratórios com maior gasto
energético (Costa et al, 2003). Considerando todas essas alterações principalmente as respiratórias
justifica-se a realização deste estudo. Objetivo: Avaliar a força muscular respiratória em indivíduos
caminhoneiros obesos. Métodos: 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. Todos os voluntários que participaram deste estudo assinaram um termo
de consentimento livre e esclarecido, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do
UNICEP, protocolo no. 14/2011. Foram incluídos neste estudo caminhoneiros que possuíam IMC acima ou
igual a 30 kg/m2, sem presença de doenças cardiorrespiratórias, que deveriam exercer a profissão por
pelo menos 1 ano com habilitação profissional. Os caminhoneiros foram submetidos a avaliação da força
muscular inspiratória e expiratória máximas (PImax e PEmax) na posição ortostática, utilizando clipes
nasal, foram realizadas no mínimo três manobras de PImax e PEmax, sendo que a diferença entre cada
valor não poderia ultrapassar 10%. Para a manobra de PImax solicitou-se um esforço inspiratório máximo
a partir do volume residual. Na PEmax o voluntário deveria partir da capacidade pulmonar total e realizar
uma expiração máxima por pelo menos 5 segundos. Resultados: Amostra foi composta por 151 homens
com idade média de 42,0 ± 9,6 anos, compreendida entre 22 a 72 anos com a média de IMC de 34,4 ± 5,0
Kg/m2. Neste estudo, não foi observada diferença estatisticamente significativa entre os valores de PImax
e PEmax obtidos pelos caminhoneiros e os previstos de acordo com Neder et al (1999). Conclusão: Os
caminhoneiros obesos não apresentaram alterações na força muscular respiratória, sugere-se que novos
estudos sejam realizados, pois a avaliação respiratória é uma ferramenta importante para detecção
precoce de alterações, as quais podem refletir no trabalho e na qualidade de vida dos caminhoneiros,
principalmente os que são obesos, e que podem apresentar alguns hábitos de vida inadequados devido a
sua rotina diária. PALAVRAS-CHAVES: Obesidade, força muscular respiratória, caminhoneiros
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O Brasil possui aproximadamente 209 milhões de cabeça de bovinos, tornando-se dessa forma um dos
esteios para a economia do país, revelando altos índices de produção, ganhando destaque na
produtividade do leite e na comercialização da carne e seus derivados. Dentre as doenças de importância
econômica e de saúde pública, destaca se a brucelose que é uma doença infectocontagiosa causada por
bactérias do gênero Brucella e é uma zoonose de ampla distribuição que causa grandes perdas
econômicas na pecuária, bem como risco à saúde pública. Os bovinos são afetados pelas bactérias
Brucella abortus que causam sérios problemas econômicos na produção, acomete principalmente os
sistemas reprodutores e osteoarticular e causam abortos no terço final da gestação, nascimento de
animais fracos, queda na produção de leite em fêmeas e orquite e epididimite e infertilidade em touros, e
nos seres humanos apresentam-se de forma generalizada. A brucelose pode ser transmitida ao homem
através da ingestão de alimentos como a carne e o leite e seus derivados contaminados, pelo contado
com o sangue, restos fetais, carcaças de animais, fetos e fluidos contaminados. Aos animais a
transmissão ocorre pelo contato com restos de partos (fetos mortos ou restos de placentas) e pelo contato
sexual durante a monta natural, ou pela inseminação artificial. O Brasil, através do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) criou no ano de 2001 o Programa Nacional de Erradicação
da Brucelose e da Tuberculose (PNCEBT) com objetivo de diminuir o impacto negativo dessas zoonoses
na saúde humana e animal, além de promover a competitividade da pecuária nacional. Preconiza a
vacinação das fêmeas de três a oito meses de idade com a vacina feita com a cepa B-19, que é produzida
com amostra lisa da Brucella abortus, sendo a mais utilizada nos dias atuais, sendo a única que é liberada
e aprovada no país, induzindo uma proteção eficiente, duradoura, mas que causa alguns efeitos
indesejáveis, como a produção de anticorpos que interferem no diagnóstico diferencial, causando aborto
nas fêmeas adultas e patogenia para o homem, e o diagnóstico sorológico dos animais por meio das
provas do antígeno Acidificado Tamponado (AAT).
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CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA FELINA (CMH) -
RELATO DE CASO
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A cardiomiopatia hipertrófica felina (CMH) é a cardiopatia mais comum em felinos, principalmente em
machos adultos. Pode ter origem primária ou idiopática, mas atualmente sabe-se que mutações genéticas
hereditárias estão envolvidas, assim como excesso de catecolaminas, isquemia, fibrose, fatores trópicos,
anormalidade no colágeno ou cálcio e mineralização muscular por deficiência em distrofina. Os
sarcômeros anormais geram hipertrofia e desarranjo dos miócitos e síntese aumentada de colágeno, com
espessamento da parede do ventrículo esquerdo (VE) e/ou do septo interventricular. O volume bombeado
é reduzido provocando ativação neuro-hormonal, aumento da frequência cardíaca (FC), dilatação do átrio
esquerdo (AE), isquemia, congestão venosa pulmonar e edema. Geralmente há disfunção diastólica,
insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e o tromboembolismo arterial pode ocorrer como consequência da
dilatação atrial e estase sanguínea. A CMH pode ser assintomática por anos. Casos evidentes apresentam
sinais de tromboembolismo ou respiratórios, letargia, anorexia, síncope ou morte súbita. Outros achados
são: arritmias e sopros sistólicos por regurgitação mitral e/ou obstrução da via de saída do VE. Edema
pulmonar, efusão pleural e ascite podem ocorrer devido a ICC. Em casos de tromboembolismo aórtico
distal, há extremidades frias e claudicação no membro afetado. A radiografia de tórax pode demonstrar
aumento atrial, edema pulmonar e efusões. A ecocardiografia é o exame de escolha para o diagnóstico da
CMH. É verificado a extensão da hipertrofia concêntrica, distribuição, septo e músculos papilares, trombos
no AE e a movimentação da válvula mitral. Com o Doppler verifica-se fluxo turbulento na saída do VE. É
importante descartar causas secundárias de hipertrofia, como a hipertensão arterial sistêmica e o
hipertireoidismo. No caso subclínico, mas com obstrução da via de saída do VE e disfunção diastólica, os
ß-bloqueadores como atenolol são indicados. Na presença de ICC, vasodilatadores e diuréticos podem ser
indicados. Na presença de dilatação atrial e estase sanguínea, a profilaxia antitrombótica com clopidogrel
deve ser realizada. Para gatos assintomáticos o prognóstico é favorável. No aumento de AE e hipertrofia
grave há maior risco de ICC, tromboembolismo e morte súbita. No Hospital Veterinário Universitário (HVU)
da Unicep, foi atendida a paciente felina, SRD, fêmea, 6 anos, com secreção ocular sugestiva de
obstrução de ducto lacrimal bilateral. No exame físico geral foi auscultada verificando-se sopro sistólico em
hemitórax esquerdo de grau II/VI em foco aórtico. O exame de ecodopplercardiografia apresentou:
hipertrofia concêntrica de VE, disfunção diastólica e insuficiência de mitral. O Doppler revelou turbulência
em via de saída de VE e insuficiência de valva mitral grau leve. A eletrocardiografia (ECG) apresentou
taquicardia sinusal devido a hipertrofia do VE. Para diagnóstico diferencial a pressão arterial foi aferida e
encontrava-se normal. Os exames laboratoriais de rotina não apresentaram alterações significativas.
Graças ao diagnóstico precoce, antes de aparecer os sinais clínicos da enfermidade, foi prescrito para a
paciente Atenolol (ß-bloqueador) na dose de 6,25mg/gato/SID até novas recomendações. A paciente
encontra-se sob supervisão veterinária e em plena condição de saúde até o momento.
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COMPARAÇÕES ANATÔMICAS DO SISTEMA
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CETÁCEOS (GOLFINHOS E BALEIAS) E MAMÍFEROS
TERRESTRES
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Os conhecimentos sobre os cetáceos (baleias e golfinhos) têm aumentado consideravelmente ao redor do
mundo. Muitos são os casos de encalhe desses animais na costa ou acidentes com redes, fatos que
promovem o aumento de coleta de informações sobre as características dos mesmos. Assim sendo, este
trabalho traz algumas comparações do sistema locomotor e órgãos dos sentidos dos cetáceos e
mamíferos terrestres. Embora muitos tenham tido o ambiente terrestre como local de origem, vários
grupos tiveram sucesso na adaptação ao ambiente aquático como os cetáceos, que são mamíferos, pois
apresentam características próprias desse grupo, como as glândulas mamárias, todos são endotérmicos e
sua respiração é aérea feita através dos pulmões. Como adaptações desenvolvidas por estes para que a
vida em um ambiente aquático fosse possível, os mesmos passaram então a ter corpo alongado e
hidrodinâmico, perderam praticamente todos os pelos, sobrando em alguns deles apenas resquícios de
pelos sensoriais. Esses animais, em geral possuem o corpo todo revestido por uma capa de gordura, a
qual tem como função auxiliar na flutuação e como reserva energética. Os membros posteriores
desapareceram e os anteriores se modificaram para nadadeiras peitorais, com estruturas semelhantes à
escápula, úmero, rádio e ulna, ossos do carpo, metacarpo e falanges, estando esses presentes dentro de
uma superfície comum de pele e não tendo vestígios de unhas. Outra diferença importante é a
conformação dos ossos, pois nos cetáceos têm a função de direcionamento, sendo esses longos e em
forma de pá. A maioria das espécies também desenvolveu uma nadadeira dorsal, que além de ajudar a
manter o equilíbrio funciona como mais uma forma de controlar a temperatura corporal. A nadadeira
caudal pode variar em espessura e tem por função a propulsão, sendo assim, é toda composta por apenas
musculatura muito bem desenvolvida, sem presença de ossos. Outras adaptações adquiridas por estes
animais para a vivência em água foram referentes aos órgãos dos sentidos. Nesse novo ambiente, a visão
é muito limitada, dessa forma eles tiveram que desenvolver outros sentidos mais que a maioria dos
mamíferos terrestres. Os cetáceos não possuem orelhas, contudo, possuem uma audição muito eficiente,
sabendo identificar exatamente de onde está vindo o som na água. Nesse sentido, eles possuem a
ecolocalização, que consiste na emissão de ondas ultrassônicas. São capazes de ouvir e emitir uma gama
de sons muito maior do que a que o ouvido humano pode captar. Esses sons variam de grupo para grupo.
Para que estes sejam produzidos, eles não contam com cordas vocais, mas sim com canais respiratórios.
Esta emissão de sons também tem como objetivo a obtenção de alimento e a comunicação. Esses sons
servem também para diferenciar indivíduos e grupos e provavelmente formar um tipo de linguagem. Além
dos demais sentidos, os cetáceos utilizam um sentido magnético como instrumento de navegação durante
o seu deslocamento. Atualmente muitos pesquisadores acreditam que boa parte dos encalhes das baleias,
pode estar relacionada com uma falha no sentido magnético e consequente erro de navegação. Apesar
dos cetáceos serem mamíferos, foi possível observar que muitas são as diferenças entre eles e os
mamíferos terrestres. Dessa forma, para o Médico Veterinário que desejar atuar com estes animais, é de
extrema importância que se conheça as especificidades de cada grupo de cetáceo, afim de conduzir e
tratar adequadamente cada indivíduo.
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CONTENÇÃO QUÍMICA DE MAMÍFEROS SILVESTRES:
REVISÃO
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O exercício da medicina de animais selvagens caminha junto à anestesia e as práticas de contenção física
e química. Isso se deve basicamente à dificuldade de acesso à grande maioria das espécies que, por não
serem habituadas ao manejo pelo homem, sofrem significativamente com estresse resultante de
procedimentos necessários para o estabelecimento de diagnósticos, prognósticos e tratamentos. O tipo de
contenção a ser realizada, física, química ou física e química, pode variar de acordo com o procedimento a
ser executado, o ambiente no qual o animal se encontra, as condições climáticas do momento, horário do
procedimento, a presença de coleções de água (lagos ou tanques), espécie, sexo, idade, porte,
possibilidade de gestação, tempo de trabalho necessário, necessidade de analgesia entre outros fatores.
Dentre estas opções a contenção química, seja ela utilizada de forma isolada ou precedida de contenção
física, tem como objetivo primário, promover imobilização segura através da administração de fármacos
associados ou não. A escolha do fármaco ou da associação de fármacos a serem utilizados pode variar de
acordo com a espécie alvo, o porte do animal, o objetivo do manejo, a forma de aplicação disponível e a
necessidade de contenção física previa ou não. As metodologias utilizadas para aplicação desses
fármacos, podem ser divididas basicamente em duas formas, a aplicação manual direta com o animal sob
contenção ou limitação física e a aplicação a distância, com auxílio de dardos tranquilizantes aplicados
através de bastões, ou disparados por zarabatanas rifles e pistolas. Dentre as opções de fármacos
comumente utilizadas para contenção química de mamíferos silvestres destacam-se os agonistas alfa 2
adrenérgicos, os benzodiazepínicos, os opióides e as ciclohexaminas, sendo a combinação entre esses à
base da grande maioria dos protocolos. A exemplo de todo procedimento de sedação e ou anestesia a
necessidade de monitoração não se faz diferente, sendo preconizado a execução, e quando necessário a
adaptação de métodos de monitoração que permitam acompanhar e avaliar, quando presentes, as
alterações fisiológicas inerentes e ou resultantes do procedimento de contenção química. Já no que se
refere à recuperação do estado de sedação, contenção e ou anestesia, faz-se importante um
planejamento que considere as possíveis intercorrências, possibilitando a equipe envolvida intervir quando
necessário. Além disso é fundamental que os profissionais envolvidos entendam que a fase de
recuperação em mamíferos silvestres é um período crítico no que se refere a proximidade e contato com o
paciente. Diante desse cenário a utilização de antagonistas apresenta-se como uma ferramenta relevante,
uma vez que sua aplicação pode reduzir o tempo de recuperação, tido como crítico pela grande maioria
dos profissionais.
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DERMATOFITOSE EM PEQUENOS ANIMAIS
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A dermatofitose é uma enfermidade cutânea de caráter zoonótico comum em cães e gatos, causada por
fungos dos gêneros Microsporum, Tricophyton e Epidermophyton, denominados dermatófitos. A maioria
das infecções em pequenos animais é causada por fungos da espécie Microsporum canis, seguida das
espécies Microsporum gypseum e Tricophyton mentagrophytes, sendo mais comuns em climas tropicais e
subtropicais, pois a temperatura e umidade elevadas favorecem a sua proliferação. Os dermatófitos são
caracterizados como queratinofílicos, pois utilizam a queratina presente na pele, pelos e unhas como
nutriente para seu desenvolvimento, causando, assim, uma infecção fúngica superficial dos tecidos
queratinizados. Podem ter como habitat os humanos, os animais ou o solo, sendo classificados como
antropofílicos, zoofílicos e geofílicos, respectivamente. A transmissão da doença ocorre por contato direto
com animais, humanos ou solo contaminados, ou indireto, através de fômites e ambientes contaminados.
A enfermidade é caracterizada pela presença de lesões circulares, crostosas, alopécicas e de bordas
eritematosas, que podem ser focais ou generalizadas, pelame opaco e quebradiço e descamação da
superfície epitelial, além de prurido de intensidade variável. Animais jovens, idosos e imunodeprimidos são
os mais frequentemente acometidos, devido à fragilidade de seu sistema imunológico. Alguns animais,
especialmente gatos adultos, podem ser portadores assintomáticos, tornando-se uma potencial fonte de
infecção, tanto para humanos quanto para animais. O diagnóstico da dermatofitose é realizado por meio
de anamnese e exame físico, associados a exame com lâmpada de Wood, tricograma, raspado cutâneo e
isolamento em meio de cultura. O tratamento pode ser tópico ou sistêmico, sendo frequente a associação
de ambos. Assim, baseia-se na administração de antifúngicos, como itraconazol e cetoconazol,
associados a banhos com xampu de clorexidina e miconazol. Além disso, deve-se realizar a tricotomia em
animais de pelame abundante e isolar os animais acometidos, a fim de evitar a disseminação da infecção.
A desinfecção apropriada do ambiente, através da utilização de desinfetantes como hipoclorito de sódio,
amônia quaternária e peróxido de hidrogênio também é uma importante medida para prevenir a
proliferação e disseminação dos fungos no local, sendo essencial para evitar reinfecções e a ocorrência de
zoonose. Portanto, a dermatofitose merece destaque, dada a sua alta incidência na clínica de pequenos
animais e importância na saúde pública, devido ao contato cada vez mais íntimo entre os animais e o
homem. Assim, é fundamental que o médico veterinário tenha profundo conhecimento da enfermidade,
seus métodos de diagnóstico e opções terapêuticas, a fim de instituir o melhor tratamento para os animais
acometidos, instruir os tutores adequadamente e, dessa forma, prevenir a ocorrência da zoonose,
exercendo, assim, um importante papel na saúde pública e animal.
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DESENVOLVIMENTO DE ELISA INDIRETO UTILIZANDO
PROTEÍNAS RECOMBINANTES DE BABESIA BOVIS E

DE BABESIA BIGEMINA
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OLIVEIRA, M. C. S (CO-AUTOR); BASSETTO, C. C. (CO-AUTOR); GOMES,

H. C. S. F. (CO-AUTOR); OKINO, C. H. (ORIENTADOR) 
 

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

(UNESP); UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - (UFBA)

A babesiose bovina é causada pelos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina que parasitam
eritrócitos e induzem a anemia hemolítica intravascular. Os testes sorológicos têm sido utilizados para
realização de levantamentos epidemiológicos de babesioses bovinas. Embora os testes de
imunofluorescência indireta de anticorpos (IFATs) tenham sido amplamente utilizados como padrão para
diagnóstico de babesioses, vários problemas relacionados à sensibilidade, especificidade, subjetividade na
interpretação e baixo “throughput” tem limitado sua utilização. Em contrapartida, o método de ELISA
(“Enzyme-linked Immunosorbent Assay”) pode ser utilizado como alternativa nos testes de rotina,
oferecendo sensibilidade superior, acurácia, e capacidade de testar maior quantidade de amostras em um
determinado tempo comparada aos demais testes sorológicos existentes. Nesse contexto, em vista da
inexistência de testes de ELISA comerciais para B. bovis e B. bigemina autorizados pelo MAPA no Brasil
esse projeto foi formulado com o objetivo de otimizar dois ensaios de ELISA indireto: um utilizando a
proteína 1 associada à roptria para diagnóstico da infecção por B.bigemina e outro, a proteína 4 de corpo
esférico para diagnóstico de B.bovis. Essas proteínas específicas para cada parasita foram escolhidas a
fim de se minimizar reatividade cruzada entre as 2 espécies de Babesia. Foram testadas as seguintes
amostras de soro: soro controle positivo para B. bovis (negativo para B. bigemina), soro controle positivo
para B. bigemina (negativo para B. bovis) e 3 amostras de soro controle negativo (para ambas espécies de
babesias). O teste de ELISA para B. bovis apresentou aumento de densidade ótica (DO) quando testado
com soro controle positivo para B. bovis (0,668) enquanto baixo valor de DO para soro controle positivo de
B. bigemina foi observado (0,227). Resultados semelhantes foram obtidos quando testado ELISA para B.
bigemina, no qual soro controle positivo para esse parasita apresentou aumento de DO (2,295), enquanto
o soro controle positivo para B. bovis apresentou baixo valor de DO (0,315). Além disso, os 3 soros
controles negativos testados apresentaram baixo valor de DO (0,264; 0,262 e 0,162). Os resultados
parciais obtidos demonstraram elevada especificidade dos ensaios otimizados, sendo ausente reatividade
cruzada entre os soros controles positivos e ensaios de ELISA com as proteínas heterólogas.
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O tétano é uma enfermidade infecciosa causada pela ação da potente neurotoxina produzida pela bactéria
gram.- positiva e anaeróbica do gênero Clostridium, a bactéria Clostridium tetani está presente em
ferimentos contaminados. Em condições de anaerobiose, os esporos passam para a forma vegetativa, as
quais se multiplicam, iniciando a produção da tetanoespasmina, neurotoxina que dará origem ao quadro
clínico da doença. Esta toxina elevar-se os nervos periféricos até a medula espinhal, atingindo o sistema
nervoso central, bloqueando a inibição dos neurônios motores, o que leva a uma paralisia espástica. Os
esporos do C. tetani são abundantes no solo e caracterizam-se por alta resistência ambiental. O
diagnóstico dessa enfermidade é feito clinicamente sem exames laboratoriais. O presente trabalho refere-
se ao caso ocorrido na clínica “É o bicho” na cidade de Araraquara-SP, o animal deu entrada no dia 21 de
fevereiro de 2018, o cão da raça dálmata de três anos vivia em área rural, tendo como contactantes
animais de produção e animais silvestres, os primeiros sinais eram inespecíficos, os tutores queixavam
que o animal estava perdendo a visão, e relatam que o animal havia sumido por alguns dias recentemente,
feito os exames inicias que demonstraram leucopenia e trombocitopenia, o animal foi tratado para
erlichiose mas voltou dias depois com piora do caso sendo que o animal ficava apenas em decúbito
lateral, com rigidez muscular, com a evolução do caso constatou-se que era algum problema neurológico
foram feitos testes sorológicos de neospora, toxoplasmose e cinomose, para saber a origem da patologia,
o resultado foi negativo para todas as patologias testadas, o diagnostico clinico baseado na evolução do
caso, resposta ao tratamento e histórico do animal foi de tetanismo, pouco tempo após o tratamento para
Tétano ser iniciado o animal demonstrou melhora considerável, no dia 23 de março o animal foi liberado
sem sequelas.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA UNICEP BACHARELADO EM ENFERMAGEM
DISCRIMINAÇÃO AO IDOSO Michella Martins de Freitas, Odair José Calixto Orientação: Profa. Margarete
Nobrega de Sá Introdução: esta pesquisa pretende estudar a população dos idosos que está crescendo
gradativamente, e juntamente com ela a expectativa de vida. Na sociedade, na qual o mercado exige
competência e agilidade a todo e qualquer custo, a idade tornou-se um grande empecilho para o falso
desenvolvimento econômico, porque diante do capitalismo, aquele que não produz não serve
absolutamente para nada. Violência significa agressão, desrespeito e transgressão à lei, como também
significa o ato de violentar, e o índice de violência contra o idoso aumentou nas últimas décadas.
Justificativa: a realização de estudos sobre essa temática é necessária, pois através da sensibilização e da
informação pode-se atender a uma necessidade que se faz presente no atual contexto em que vivemos.
Objetivo: identificar a violência contra o idoso e através dessa identificação, conseguir conscientizar os
indivíduos de que as pessoas com mais idade possuem uma vivência enorme, que merecem respeito e o
mínimo de dignidade. Metodologia: Realizado uma revisão integrativa de textos, artigos (inclusive
eletrônicos) que tratam do referido tema abordado. Resultados parciais: Até o presente momento podemos
concluir que tudo passa nessa vida, nascemos, crescemos e envelhecemos. Aprendemos, ensinamos,
convivemos, esse é o ciclo da vida. Velhice para muitos é sinônimo de estagnação, mas ao contrário,
velhice quer dizer muito conhecimento pelo motivo de ter vivido e aprendido com os anos que se passam."
Com isso o idoso luta pelos seus direitos que não são reconhecidos, lutam pelo seu espaço, tentam
erradicar o preconceito que ocorre através do conflito de gerações que designa a dificuldade de
comunicação e convivência com as gerações.
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RESUMO O melhoramento genético é a ciência que visa melhorar a hereditariedade dos genes de uma ou
mais espécies. Tem sido utilizada ao longo dos anos principalmente na agropecuária, tendo como principal
objetivo a melhoria na qualidade dos produtos decorrentes de seu aprimoramento. Trabalhos têm sido
desenvolvidos na busca de aperfeiçoamentos das espécies, o qual tem trazido diversos benefícios,
entretanto devido à falta de controle e produção em larga escala, também apresenta problemas
decorrentes destas mudanças genéticas. O presente trabalho visa analisar estudos relativos às
adversidades derivadas do melhoramento genético em bovinos e possíveis contribuições para a área da
temática envolvida. Foram analisados trabalhos, acadêmicos, envolvendo melhoramento genético em
bovinos. As pesquisas observadas com especificidades para cada situação em análise descrevem
diversas características nos animais que sofreram mutações, entretanto algumas delas não eram
esperadas nestes processos. Dentre os estudos analisados o efeito com maior incidência que tem sido
observado é decorrente da consanguinidade, que gera pouca variabilidade genética e acaba aumentando
a homozigose no rebanho o que afeta negativamente na produtividade e fertilidade do animal. Esta, causa
também doenças congênitas, como exemplo, verificou-se a condrodisplasia, que eleva o desenvolvimento
de traços defeituosos, a C. Dexter, que pode causar o aborto. Em decorrência da endogamia, têm-se
também problemas no desenvolvimento do animal como a perda de peso ao nascer. Ainda há muito para
ser estudado e aperfeiçoado na área de melhoramento genético, entretanto alguns fatores observados
podem ter solução ou adequação, então, após a análise mais aprofundada destes e de outros fatores,
indica-se como forma de amenizar estes efeitos indesejáveis a diminuição da consanguinidade,
procurando realizar os melhoramentos genéticos por meio de cruzas sem endogamia, tendo em vista que
a recomendação ideal para solucionar diversos problemas é não haver a consanguinidade, desta maneira
gerando-se maior variabilidade de genes aumentando-se a heterozigose do rebanho proporcionando a
redução de doenças congênitas.
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A encefalomielite viral equina é causada pelo Herpesvírus, vírus que atacam o sistema nervoso central dos
equinos e causam perturbações diversas. Nos animais doentes o vírus se encontra no sangue, vísceras e
medula óssea. Existem três grupos de encefalite equina. O do tipo EEE, a leste, costuma ser fatal. Já os
demais, quando controlados com tratamento, apresentam taxa de letalidade baixa. O índice de
mortalidade geral dos equinos por encefalite é algo em torno de 60%. Há ainda as formas WEE (oeste) e
VEE (venezuelana), sendo esta última considerada rara em nosso território, com relatos somente de casos
isolados. As principais regiões endêmicas da doença são América do Sul e América do Norte. É
transmitida por picada de mosquitos, morcegos hematófagos e carrapatos e a contaminação ocorre
através de contato direto com secreções nasais, fetos abortados, fluídos placentários e fômites
contaminadas. O vírus, então, se replica rapidamente no epitélio respiratório, é liberado nas secreções
nasais. O tipo EHV-1 pode causar abortos ainda no terceiro trimestre de gestação, podem ser encontrados
durante o parto, fetos ainda na placenta, asfixiados ou mortos logo após o nascimento. Os sinais mais
comuns envolvem os membros pélvicos, normalmente são simétricos ou levemente assimétricos, cursam
com ataxia, paresia, incoordenação, andar arrastando as pinças, entre outras complicações. A progressão
do quadro clínico é variável, em quadros leves, os animais se estabilizam à medida que o quadro
inflamatório se resolve. Todavia, quadros mais graves podem levar o equino ao coma ou convulsão, e
devido a outras complicações secundárias ao quadro, serem eutanasiados. O diagnóstico presuntivo pode
ser realizado mediante a apresentação clínica, porém só testes laboratoriais, entre outros podem ser
conclusivos. O isolamento viral ou PCR através de swabs nasofaríngeos, do sangue, fetos e tecidos
placentários são comumente utilizados, porém os resultados laboratoriais dependem do tipo, da
quantidade de vírus presente na amostra, bem como a qualidade e o acondicionamento da amostra
enviada. A necropsia de animais que vieram à óbito ou foram eutanasiados também oferecem importantes
dados para a confirmação desta infecção. A duração da doença está entre dois a sete dias. No momento
mais crítico da infestação, o animal acomoda-se em decúbito lateral completo e debate desordenadamente
os membros. O tratamento é eficaz apenas no início da enfermidade, com a aplicação do soro
antiencefalomielítico que deve ser aplicado por um médico veterinário, devendo também isolar-se o equino
em um local calmo, escuro e higiênico. O tratamento utilizando drogas antivirais são limitados, como
descrito em experimentos e testes clínicos. Outras considerações sobre o tratamento é a necessidade do
médico veterinário fazer uso de antimicrobianos de amplo espectro, pois devido a imunossupressão
durante a manifestação clínica, o equino pode apresentar infecções secundárias por bactérias. A profilaxia
resume-se em combater os vetores (mosquitos, morcegos e carrapatos), desinfetar os alojamentos e
vacinar os animais. O manejo destes animais deve ser feito buscando amenizar sequelas e o tratamento
suporte deve ser realizando, como forma de prevenir os abortos e as manifestações neurológicas. Os
equinos enfermos devem ser isolados e mantidos na propriedade até sua recuperação total, além de
limpeza e desinfecção das instalações e objetos utilizados naquele animal.
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A utilização de animais para o benefício terapêutico humano é antiga, existem relatos desde as antigas
civilizações. Em Israel, por exemplo, foram encontrados, enterrados ao lado de humanos, esqueletos
intactos de cães em sítios arqueológicos de mais de 12.500 anos. Já o cavalo teve uma importância
crucial na evolução do homem; durante a Idade do Bronze e do Ferro foi fundamental nas atividades de
pastores nômades da Eurásia e acompanhou a evolução das sociedades humanas desde sua
domesticação. Provavelmente em 3.500 a.C. Antes do desenvolvimento de armas de fogo, ele foi um
importante instrumento de guerra e antes da invenção da máquina a vapor ele era o meio de transporte
terrestre mais rápido e confiável. Os primeiros relatos encontrados sobre a terapia assistida por animais
(TAA) aconteceram pelo negociante e filantrópico Inglês William Tuke, em 1792, no tratamento de doentes
mentais. A equoterapia, uma modalidade TAA, teve seus primeiros relatos como tratamento médico no
século XVIII, com o objetivo de melhorar o controle postural, coordenação e o equilíbrio de pacientes com
distúrbios articulares. A equoterapia é principalmente indicado para: espasticidade, hipotonia,
incoordenação motora, plegia ou paresia, falta de orientação espaço-temporal, déficit de equilíbrio,
alterações posturais, movimentos coreicos e atetósicos, defensividade tátil, relaxamento, estereotipias,
ataxia e deficiência mental, entretanto, é de crucial importância realizar uma minuciosa avaliação do
paciente, para que uma adequada adaptação dos exercícios e medidas preventivas que evitem a
exposição dos pacientes a riscos desnecessários. O bem-estar animal precisa vir antes de qualquer outro
item, sendo inadmissível que o animal sofra qualquer tipo de agressão seja ela física ou psicológica
durante a TAA. Na equoterapia, o cavalo atua como agente cinesioterapêutico, facilitador do processo
ensino-aprendizagem e de inserção ou reinserção social. Durante a terapia, é exigida a participação do
corpo inteiro do paciente, contribuindo, assim, para seu desenvolvimento global. Quando o cavalo se
desloca ao passo, ocorre o movimento tridimensional de seu dorso, portanto, há deslocamentos segundo
os três eixos de movimento. Tais movimentos são transmitidos ao paciente pelo contato de seu corpo com
o do animal, gerando movimentos mais complexos de rotação e translação. As conseqüentes informações
proprioceptivas, ativadas no corpo do paciente, são interpretadas por seus órgãos sensoriais de equilíbrio
e postura exigindo novos ajustes posturais, para a sua manutenção sobre o cavalo. A equoterapia pode
proporcionar ao paciente uma menor dependência, trazendo diversos benefícios para o indivíduo, sendo
este para o corpo ou mente, melhorando o equilíbrio estático e dinâmico e aprimorando a coordenação
motora. Os efeitos psicológicos decorrentes desse método engrandecem a terapia.
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As hemoparasitoses são muito frequentes na clínica de pequenos animais e provocam doenças graves,
inclusive com alto risco para a saúde desses. Podem ser causadas por protozoários ou bactérias, sendo
transmitidas aos animais através de ectoparasitas, como pulgas e carrapatos, provocando o
desenvolvimento de anemia, leucopenia e/ou trombocitopenia (FIGUEIREDO, 2011). Nos últimos anos, a
erliquiose tem sido identificada como causa crescente de mortalidade de cães e, em alguns países, do
homem, em virtude da maior exposição a locais onde é frequente a presença de carrapatos. A erliquiose
canina é uma doença infecciosa severa, que acomete cães, causada por bactérias do gênero Ehrlichia,
sendo a principal espécie a Ehrlichia canis, cuja ocorrência vem aumentando em todas as regiões do
Brasil, sendo transmitida pelo carrapato Rhipicephalus sanguineus, conhecido como o “carrapato marrom
do cão”, que se encontra disseminado por toda área urbana do Brasil (LABRUNA & PEREIRA, 2001 apud
AGUIAR, 2006). Outra maneira de transmissão da enfermidade é por meio da transfusão sanguínea
(SILVA, 2015). No Brasil, a doença foi relatada por Costa et al. em 1973 na cidade de Belo Horizonte,
Minas Gerais e posteriormente, por Carrilo et al (1976) no Rio de Janeiro (MOREIRA, et al., 2003). A
erliquiose canina no Brasil vem apresentando casuística crescente em hospitais e clinicas veterinárias,
sendo considerada por muitos como uma das mais importantes doenças transmissíveis na clínica de
pequenos animais, principalmente pela elevada infestação do carrapato vetor, e pela inexistência de
vacina (AGUIAR, 2006). O objetivo desse trabalho consiste em apresentar a história, etiologia e
fisiopatogênia da erliquiose canina bem como seu diagnóstico e tratamento através de uma revisão de
literatura. A erliquiose canina é uma doença de suma importância nos animais domésticos e deve sempre
estar no foco de pesquisas e aprimoramentos de tratamentos uma vez que também apresenta riscos aos
seres humanos. O aumento na aquisição de animais domésticos e o clima encontrado no Brasil fornecem
um ambiente propicio para o desenvolvimento do carrapato e como consequência, do parasita. A melhor
forma de controle encontrada é a profilaxia, pois previne a dispersão da doença antes mesmo de seu
contato com os hospedeiros além de fornecer um menor custo do que seu tratamento.
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Sem dúvidas o futsal se tornou rapidamente um esporte muito praticado e competitivo. Atualmente é um
dos esportes preferidos pelas crianças e adolescentes, isso devido à grande parte das escolas possuírem
quadras. Crianças de 8 a 12 anos tem a necessidade de desenvolver uma série de aspectos físicos e
mentais antes escolherem qualquer esporte, dando-lhes um leque de opções vasto, afim de pôr em prática
todas as suas capacidades em teste. Como em qualquer outro esporte, o futsal exige um
acompanhamento de profissionais especializados na área de Educação Física, para orientarem
principalmente as crianças que praticam o futsal, pois é um momento onde aprendem a desenvolver
habilidades motoras e capacidades físicas. O educador físico além de avaliar esses termos, deve orientar
o mesmo na iniciação com suas escolhas, sobre o que a carreira esportiva do futsal pode trazer de pontos
positivos e também as consequências negativas. Na iniciação esportiva de qualquer esporte, é necessária
uma rápida familiarização com materiais e até mesmo com algumas regras do esporte, no futsal não é
diferente, a bola, a quadra, regras, pelo mesmo básicas, pontos que tem que ser citados, isso torna o
esporte mais rico em informações para todos os participantes. A especialização precoce segundo muitos
autores, é o momento em que o indivíduo deixa de ter maturação biológica e desenvolver habilidades
motoras no seu devido tempo na vida comum, com atividades normais ou mesmo no esporte de forma
mais recreativa, isso é, a partir do momento que a criança ou indivíduo se especializa ou busca
rendimento muito cedo em algum esporte, esse, está deixando de obter evolução natural, perdendo
naturalmente o caminho do progresso natural que deveria ser respeitado. O que justifica esse trabalho é a
intenção de mostrar que o futsal, como qualquer outro esporte, praticado com prioridade, ou seja,
escolhido para se dedicar exclusivamente a ele, muito cedo pode trazer prejuízo, físico e psicológico. O
objetivo do presente estudo foi realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a especialização precoce no
futsal e confrontar dados buscando responder se essa manobra é positiva ou negativa para a faixa etária
do estudo. A metodologia utilizada foi realizar a pesquisa nas seguintes fontes Google Acadêmico, bases
indexadas, Scielo, artigos científicos, livros ligados ao tema e revistas nacionais de esportes, confrontando
dados de todo o material utilizados se a especialização esportiva precoce é positiva ou negativa. Na
discussão podemos naturalmente notar que os autores tem opiniões diferente sobre a especialização
precoce, porém alguns dizem que não há nenhum mal desde que não prejudique o desenvolvimento
normal da criança quanto a aspectos motores, mas todo chegam a um consenso quanto a escolha de que
é mal, nenhuma criança deve ser submetida a escolha esportiva adiantadamente, todas devem praticar de
tudo um pouco e depois buscarem aquele que mais as agrada. Podemos concluir então que a
especialização precoce no futsal é negativa, os autores mostram com clareza que sempre haverá algum
prejuízo para as crianças. PALAVRAS-CHAVE: especialização precoce, futsal, negativa, crianças.
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A Área de Preservação Permanente (APP) urbana é considerada um refúgio para biodiversidade existente
nos centros urbanos, visto que essas podem trazer grandes benefícios para as comunidades locais, bem
como elevar a qualidade do ambiente reduzindo teor de poluição além de promover regulação e conforto
térmico. Dentre suas importâncias destacam-se a proteção de mananciais, nascentes e córregos que com
as mata ciliares permitem reduzir os impactos que estas possam sofrer. Diante disso, o objetivo deste
trabalho teve como princípio avaliar as possíveis vulnerabilidades ocorrentes na APP do Centro de Lazer
Veraldo Sbampato, mais conhecido como “parque do bicão”, ranqueando as vulnerabilidades de maior
impacto permitindo compreender como se encontra sua situação atual, bem como comparar o modelo
proposto pelo Código Florestal de acordo com a Lei Federal 12.651, de 2012 com a presente realidade. A
metodologia utilizada foi obtida através de técnicas de Geoprocessamento em ambiente SIG- Spring 5.2.7
e GPS, o que permitiu a elaboração de imagens que podem ser interpretadas do uso e ocupação do solo.
Com o estudo é possível observar a necessidade de um plano de monitoramento da APP, pois desta
maneira será possível atenuar e minimizar o processo de degradação do ambiente, possibilitando ao
poder público subsídio no desenvolvimento de política de planejamento e ordenamento no uso e ocupação
da terra levando em consideração as fragilidades da APP do Bicão. Conhecido como parque do Bicão, ou
apenas Bicão, o Centro de Esportes e Lazer Veraldo Sbampato localiza-se na região do bairro da Boa
Vista e possui uma área de preservação permanente de 41.800 m², abrigando a sub-bacia do córrego
medeiros, o qual atravessa o parque longitudinalmente. Criado em 1982 sob a justificativa da falta de
parques na cidade e locais para acolher a juventude. No interior do parque apresenta uma pista de
caminhada, três quadras de esporte, um anfiteatro e uma área coberta por marquise onde estão
localizados, banheiros e pequenas salas. Assim, pode-se dizer que do ponto de vista social o parque
trouxe grandes benefícios para os moradores locais, dos bairros vizinhos e de outros pontos da cidade.
Contudo, também trouxe sérios problemas ambientais. A falta de planejamento arquitetônico e parâmetros
técnicos ambientais na estruturação do parque ocasionaram degradações e vulnerabilidade não apenas
para a diversidade biológica existente, mas também para suas nascentes. Em 2009, estudos realizados
pela ACIEPE-Pesquisas e Extensão da UFSCar indicaram ausência de mata ciliar, presença de
construções locais irregulares e despejo de esgoto na rede de drenagem no córrego (SEPE et al, 2009).
Além dessas vulnerabilidades, outras observadas podem ser mencionadas como: ausência de mata ciliar
no entorno da nascente; uma das três nascentes cobertas pela construção do anfiteatro a céu aberto;
entradas clandestinas de esgoto na tubulação pluvial, sendo que parte do córrego foi encanado o que
acelerou o processo de degradação ocasionado pela entrada de esgoto; problemas de drenagem,
acúmulo de água parada e acúmulo de resíduos no interior da APP. Sabe-se que se o comportamento
hidrológico de determinada área depende da interação entre suas características físicas (geologia,
declividade, relevo, dentre outros) e do tipo da cobertura vegetal, ao se alterar uma variável desse
sistema, pode-se prejudicar todo o equilíbrio ambiental comprometendo os recursos naturais.
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Excesso de semente de girassol em psitacídeos Marina Rosalis Cardoso, Matheus Rosalis Cardoso, Ligia
Maria Neira ¹Graduanda(o) em Medicina Veterinária ²Centro Universitário Central Paulista – Unicep, São
Carlos – SP mah.rosaliss@gmail.com Introdução Psitacídeos são aves silvestres que nós humanos
viemos domesticando já há algum tempo. Porém, além do cativeiro, há o manejo da ave, que em vida livre
a própria faria, mas neste caso, nó humanos fazemos. Por falta de conhecimento, na maioria dos casos há
um manejo nutricional incorreto para essa ave, especialmente o uso diário e excessivo de girassol. Este
manejo incorreto acaba deixando a ave com deficiência nutricional e predispõe a mesma a várias
patologias que serão discorridas ao longo do texto. Resumo Estes animais em vida livre gastam uma
grande quantidade de energia em busca de alimentos, voos, cortejos e etc. Semente de girassol é muito
gordurosa e não tem todas as vitaminas necessárias para estas aves., essa semente pode, e deve estar
presente na alimentação, entretanto não como alimento principal, e sim apenas como um dos itens do
cardápio, e em pequena quantidade. Animais em cativeiro se exercitam menos que os animais em seu
habitat natural, consequentemente, a queima de calorias é muito menor. Em síntese, uma dieta composta
apenas de semente de girassol deixa esse animal com uma grande tendência a obesidade. Existem
rações específicas, mas a alimentação variada é necessária. É de suma importância o fornecimento de
frutas tais como manga, banana, melancia, maça, entre outras. É importante também que sejam
fornecidos vegetais como brócolis, cenoura, vagem, entre outros. Uma vez por semana é importante que
lhes disponibilize de um a dois ovos de codorna cozidos, pois são uma excelente fonte de proteína. A
variação do cardápio é muito importante, mas sem excessos. O fornecimento de semente de girassol em
excesso pode desencadear a síndrome do fígado gordo, que apesar de não ser tão comum em animais de
companhia, pode desenvolver-se devido a um desequilíbrio no metabolismo energético, e está associada
à acumulação excessiva de gordura abdominal e hepática. Outro resultado do excesso de sementes de
girassol pode ser a aterosclerose, doença inflamatória que resulta na redução da espessura do lúmen das
artérias e na perda de elasticidade devido à formação de ateromas - placas de colesterol acumulado.
Como também pode causar lipomas Subcutâneos, tumores benignos encapsulados, de tecido adiposo,
que podem restringir os movimentos da ave caso muito aumentados. O tutor deve ficar atento a qualquer
mudança corporal ou na alimentação do animal, como perda brusca de peso, falta de apetite, aumento no
consumo de “alimentos sólidos”. As mudanças comportamentais como mudança de ânimo, cabeça
baixada, ou encolhida, penas arrancadas, descaso pelo ambiente e desinteresse em sair da gaiola podem
indicar que o animal esteja com metabolismo desequilibrado. É muito importante a correção da
alimentação, condições de alojamento, para que haja melhor qualidade de vida para o animal. Na
alimentação deve ser fornecido todas as vitaminas e minerais, e caso necessário fazer a suplementação
vitamínica e mineral da alimentação.
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GLASSER UMA DOENÇA SUBESTIMADA

AUGUSTO, J.C. (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Atualmente a doença de Glasser é considerada uma das doenças mais importantes economicamente na
indústria de suínos devido aos altos custos com tratamentos antibióticos e ao descarte de animais
(NEDBALCOVA et al., 2006). Haemophilus parasuis é uma bactéria gram negativa, comensal do trato
respiratório superior de suínos que, sob circunstâncias estressantes como: transporte, condições
ambientais adversas, mistura de animais e desmame, pode causar a doença de Glässer (GD) (COSTA-
HURTADO & ARAGON 2013). Esta doença infecciosa onipresente ocorre principalmente em leitões e é
caracterizada por polisserosite fibrinosa, poliartrite e meningite (OLIVEIRA ET AL., 2001). O suíno é o
único hospedeiro desta bactéria, que é transmitida por contato direto via aérea e pode infectar até 75%
dos leitões desmamados (BILKEI ET AL., 1995). Como sintomas clínicos ocorrem inapetência, apatia,
febre (40,5 – 42oC), eventualmente tosse, articulações inchadas e dolorosas, com temperatura local
aumentada e consequente dificuldade de locomoção. Em casos isolados têm sido observado sintomas de
meningoencefalite tais como: tremores musculares, incoordenação dos movimentos e decúbito lateral.
(SOBESTIANSKY ET AL.,1988). O diagnóstico presuntivo da DG baseia-se no histórico, nos sintomas
clínicos e nos achados de necrópsia. Uma vez que existem outros agentes como o Mycoplasma hyorhinis
e algumas amostras de Streptococcus que causam sintomas e lesões semelhantes, a confirmação do
diagnóstico da DG deve ser feita pelo isolamento do agente etiológico (SOBESTIANSKY ET AL.,1988). Os
antimicrobianos são normalmente usados na indústria suína para tratar e controlar a doença de Glasser
(MACEDO ET AL., 2015). Devido à ineficácia dos protocolos de vacinação, o uso de antimicrobianos
durante o rebanho é necessário para tratar infecções por H. parasuis. Normalmente, os suínos tratados
precocemente durante a infecção são capazes de se recuperar do dano sistêmico (PEREIRA ET
AL.,2017).
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IMPORTÂNCIA DA HUMANIZAÇÃO EM CENTROS
OBSTÉTRICOS

SILVEIRA, T.M. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, A.O (CO-AUTOR); WESTIN,
U.M. (ORIENTADOR); CASUCCIO, M.E (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Centro Universitário Central Paulista Curso de Enfermagem Importância da Humanização em Centros
Obstétricos Taniellen M. Silveira Adriely O. Souza Maria E. Cassucio A presente pesquisa pretende relatar
a importância do parto humanizado na área obstétrica, já que se tem uma grande problemática, isso em
grande parte, ocorre pelo excesso de intervenções desnecessárias. Em países europeus, o parto
humanizado já foi instituído para partos de baixo risco, fazendo com que as intervenções só sejam
realizadas em casos de real necessidade, o médico só acompanha o parto em casos de alto risco,
deixando para as enfermeiras integralmente o cuidado com a parturiente. A enfermeira e o acompanhante
devem estar em todos os momentos para amparar a mulher psicologicamente e fisicamente. Portanto,
justifica-se, que o parto humanizado seja prioridade, já que inúmeros benefícios são adquiridos com este,
um exemplo é o encorajamento a deambulação, que acelera o processo, as posições diferenciadas, o uso
da água para relaxamento, de massagens para diminuição da dor (evitando excesso de medicamentos)
não apenas isso, mas também a capacidade e senso que o Enfermeiro Obstetra deve ter para respeitar a
autonomia da mãe, e os aspectos socioculturais. Um parto bem-sucedido e não traumático fará com que o
vínculo mãe-bebê seja mais fortalecido. Tornar o parto uma experiência de crescimento pessoal é
fundamental, respeitando as necessidades individuais de cada mãe, para isso é necessário que os
hospitais tenham estrutura física e mão de obra competente. Metodologia: trata-se de uma revisão
bibliográfica sobre o tema. Resultados Parciais: o parto humanizado deve ser encorajado desde o início do
pré-natal, a fim de que os aspectos sejam apresentados para a futura mãe é importante que os próprios
profissionais sejam conscientizados e treinados para ver mais o lado humano que técnico, e sejam
ensinados a respeitar a individualidade de cada ser.
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INFECÇÃO URINÁRIA POR MORGANELLA MORGANII

SILVA, P. C. (AUTOR PRINCIPAL); LIMA, L. F. DE (CO-AUTOR); E SILVA,
B. C. P. (CO-AUTOR); CORRÊA, F.G (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A infecção bacteriana do trato urinário acontece com o isolamento de bactérias na urina proveniente dos
rins, ureteres ou vesícula urinária, que podem ser de origem intestinal, dérmica ou do sistema genital; do
ponto de vista bacteriológico, em animais hígidos, a secreção urinária deve ter característica estéril (Kogila
& Waki, 2015). Esta enfermidade se torna mais frequente em fêmeas, especialmente em cadelas
castradas (Carvalho, 2015). A bactéria Morganella morganii é um bacilo gram-negativo comum do trato
gastrintestinal dos mamíferos, porém é raramente diagnosticada como agente causador de infecções
(Miller, 2015). Na clínica de pequenos animais tem-se observado com certa frequência infecções
bacterianas no sistema urinário por microrganismos multirresistentes. Este aumento em exponencial pode
ser caracterizado pelo descarte inadequado dos frascos dos fármacos, utilização terapêutica microbiana
de forma empírica e até o tempo inadequado de tratamento. Portanto, a partir de um caso diagnosticado
com infecção urinária, o correto é submeter à avaliação microbiológica uma amostra de secreção urinária
para melhor direcionamento do tratamento. Segundo Kogila e Waki, pelas ITU serem concomitantes a
outras afecções, geralmente elas se dão por deficiências no sistema imune ou condições que
comprometam o sistema de defesa - como a diabetes mellitus, por exemplo – se faz extremamente
importante a identificação de tais afecções ou condições, pois todo caso de ITU deve ser tratado ou
isolado. Ainda afirmam que a resistência antimicrobiana complica a terapia em cães e até podem se tornar
um problema de saúde pública, pois tal patógeno pode ter ação de caráter zoonótico, pois de acordo com
Cox (1985), a localização da infecção em questão foi a mesma já relatada em humanos. O presente relato
tem por objetivo descrever o diagnóstico clínico deste microrganismo de isolamento incomum em um
animal atendido no Hospital Veterinário Universitário (HVU) – São Carlos, São Paulo.
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INFECÇÕES CAUSADAS PELA CÂNDIDA ALBICANS NO
TRATO GENITAL FEMININO INFERIOR, NA REGIÃO

CUTÂNEA E NA CAVIDADE ORAL

JOSETE SANTOS DE SOUZA (AUTOR PRINCIPAL); CORDEIRO, D.S.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Candida albicans é um microrganismo dimórfico, e pode ser tido como comensal ou patogênico,
dependendo dos seus fatores próprios de virulência e dos fatores de defesa do hospedeiro. O gênero
Candida compreende espécies leveduriforme medindo aproximadamente de 2 a 6 µm e se reproduz por
brotamento. A maior parte das espécies forma pseudo-hifas e hifas nos tecidos. Em análise em placas de
petri pode-se verificar que as colônias têm coloração branca a creme e possuem superfície lisa ou rugosa,
ou seja característico deste fungo que primeiramente provoca um quadro de inflamação. As formas de
manifestação da candidíase são basicamente de três tipos: mucocutânea, cutânea e sistêmica. A
candidíase mucocutânea acomete a cavidade oral (sapinho como é popularmente conhecido) e se
manifesta por placas ou nódulos branco-amarelados, de consistência mole à gelatinosa, na mucosa bucal,
no palato, na orofaringe ou na língua, que são facilmente removidas. Acomete também o canal vaginal,
sendo a forma mais comum nos seres humanos. A terceira e última forma é a candidíase cutânea que
pode acometer áreas úmidas do corpo como: espaços interdigitais, regiões das mamas, axilas, pregas das
virilhas, debaixo de unhas. O objetivo do presente estudo foi demonstrar a importância da identificação da
C. albicans por meio das alterações clínicas na vulvovaginite, na região bucal e cutânea permitindo a
administração de um tratamento específico e eficaz, e com isso, mostrar meios para prevenir a
proliferação desses fungos. A infecção vulvovaginite é a mais importante para a medicina, pois é a mais
comum e a mais severa nas mulheres. Em geral, a C. albicans prolifera em casos de alterações na
microbiota vaginal como por exemplo pela redução de lactobacilos, nas alterações hormonais ou em casos
de imunossupressão. Existem vários fatores de risco, que podem desencadear a infecção por C. albicans,
sendo os mais importante o Diabetes mellitus, o uso recente de antibióticos de largo espectro, vírus da
imunodeficiência adquirida (HIV), o uso de medicamentos imunossupressores, as alterações dos níveis de
estrógeno e até mesmo vestimentas inadequadas e absorventes internos. A candidíase caracteriza-se
pelos sinais e sintomas de eritema local, intenso prurido vulvar sendo o sintoma, mais importante
acompanhado de dor e ardência vulvar, dispareunia, disúria e o corrimento vaginal branco e espesso. A
imunidade à C.albicans está presente em indivíduos adultos imunocompetentes, resultado do
comensalismo do fungo nas mucosas gastrintestinais do hospedeiro. Em infecções fúngicas provocadas
por Cândida, a identificação de sua espécie é essencial, uma vez que a patogenicidade e o perfil de
sensibilidade a um determinado antifúngico são variáveis entre as diferentes espécies. Dentre os exames
de rotina essas infecções por C. albicans destacam-se a presença de leveduras e pseudo-hifas. Assim,
uma vez identificada a espécie, o tratamento é realizado por meio de antifúngicos, como por exemplo a
nistatina, miconazol, itraconazol, terconazol, cetoconazol ou fluconazol. Diante o exposto pode-se destacar
que o diagnóstico efetivo e o entendimento dos diferentes mecanismos de defesa envolvidos na infecção
por C. albicans é essencial para o desenvolvimento de estratégias tanto para a prevenção e controle,
como para o tratamento das infecções, pois se não tratado de forma adequada pode levar a sérias
consequências de saúde.
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INFLUÊNCIA DO TRABALHO COM MINI-CONE NA
AGILIDADE

MASCARIN (AUTOR PRINCIPAL); AMARO,M.L.T.O (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O futebol desde que chegou ao Brasil vem mudando suas características de velocidade, força e agilidade.
A proposta deste estudo é evidenciar se o modelo de treinamento com mini-cones apresenta respostas
positivas em relação a agilidade dos testados. Através de levantamentos realizados, observou-se que o
treinamento de mini-cone, está sendo utilizados por 57% de equipes juvenis, que buscam através da
utilização deste modelo de treinamento a melhoria da agilidade. Agilidade é a capacidade do atleta em
mudar de direção de forma rápida e eficaz, o mais rápido possível. Cabe ressaltar que o modelo de
treinamento com mini-cones visa demarcar os locais de realização do teste em espaços pré-estabelecidos
onde são realizados movimentos contornando os cones, podendo ser, de frente, costas, em zigue-zague,
lateralmente e de outras formas conforme queira o avaliador. O modelo de treinamento mini-cones foi
realizado em 2018, com 12(doze) atletas de uma equipe de Futebol de São Carlos, com a idade de 13
anos. Antes de realizar os treinamentos com os grupos A e B, ambos foram submetidos ao teste de shuttle
run para mensurar qual o nível de agilidade se encontravam. O teste de Shuttle run consiste em buscar 02
cones, que se encontram a 01 (um) metro de distância um do outro, passando um dos pés para trás da
linha dos cones, retornando até a linha de saída, colocando o cone no solo e buscando o outro e
colocando no local de saída, o avaliado percorrerá uma distância de 9,14m com máxima velocidade e
mudança de direção, sendo o cronometro travado assim que os cones forem colocados no solo. Os 12
(doze) alunos foram divididos em 02 grupos, onde o grupo A, com 06 (seis) atletas foi submetido aos
treinamentos com mini-cones, somado aos treinamentos de rotina, já o grupo B com 06 (seis) atletas
realizou a rotina normal de treinamentos. O treinamento teve duração de 06 semanas e era aplicado de
quarta-feira o treinamento A e as sextas-feiras treinamento B com duração de 15 minutos para cada. Após
as 06 (seis) semanas de aplicação dos treinamentos foi realizado o pós-teste (shutle-run), com o propósito
de comparar se houve melhoria nas ações realizadas pelo grupo A em detrimento ao realizado pelo grupo
B. Observou-se que houve uma melhora média de aproximadamente 0,44 segundos (porcentagem média
de melhora 4,4%), nos atletas do grupo A em relação ao grupo B que apresentou uma constante e uma
piora média de aproximadamente 0,22 segundos (porcentagem media de piora 1,68%) em relação aos
testes realizados. Os resultados do presente estudos sugerem que o treinamento de agilidade com mini-
cone pode sim promover uma melhora na agilidade dos atletas.
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ISOERITRÓLISE NEONATAL EQUINA (INE)
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Isoeritrólise Neonatal Eqüina (INE), é uma doença na qual acomete potros neonatos, sua causa é
definida pela incompatibilidade sanguínea entre mãe e filho. Esta doença ocorre devido à sensibilização da
égua ocasionada pela exposição à sangue no qual contenha antígenos estranhos à ela, essa
sensibilização pode ser ocasionada por transfusão sanguínea ou pelo contato com sangue fetal com os
antígenos de superfície das hemácias estranhos à mãe, levando à formação de anticorpos contra a
superfície das células vermelhas do feto. A INE é caracterizada pelo contato chamado de
hipersensibilidade do tipo II, quando ocorre a exposição de um organismo ao antígeno estranho à ele,
ocasiona na sensibilização dos linfócitos B, após a remoção desse antígeno estranho pelo sistema
retículoendotelial, a produção de imunoglobulinas é diminuída e ocasiona uma memória imunológica
dentro da célula. Portanto, no caso de uma nova exposição, que no caso dos eqüinos, como há placenta
epiteliocorial (não há contato entre o sangue materno e fetal, portanto os anticorpos não são capazes de
atravessar placenta), essa exposição só ocorrerá através da ingestão do colostro, ocorrerá um grande
aumento na produção de imunoglobulinas resultando no aparecimento da doença. O potro nasce perfeito,
porém nas próximas horas, devido ao contato com o colostro de sua mãe, começa a apresentar sintomas
como anemia, icterícia, respiração ofegante, mucosas amareladas ou esverdeadas, e até depressão. É
uma enfermidade considerada rara, pois acomete apenas de 1 à 2% das gestações em eqüinos, porém, a
falta de um diagnóstico rápido e preciso pode acarretar ao óbito do potro em questão. Através de uma
pesquisa descritiva e exploratória, pretendemos chegar conclusões sobre prevenções e tratamentos.
Gabriela Casale Da Costa Isabela Viccini Carol Gasparin Leticia F. Claro Luana Mangino Nathalia Cristina
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NEMATOIDES GASTRINTESTINAIS E O SEUS IMPACTOS
EM CORDEIROS DA RAÇA MORADA NOVA

SILVA, M. H (AUTOR PRINCIPAL); LOPES, L. G (CO-AUTOR);
GIRALDELO, L. (CO-AUTOR); THOLON, P. (CO-AUTOR); BENAVIDES, M.

V. (CO-AUTOR); ESTEVES, S. N (CO-AUTOR); TOSCANO, J. H. B (CO-
AUTOR); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR); CHAGAS, A. C. S. (CO-

ORIENTADOR) 
 

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

(UNESP)

A raça Morada Nova é considerada resistente à infecção por nematoides gastrintestinais (GINs). Ela
também se destaca por sua rusticidade, prolificidade, pele de excelente qualidade, precocidade sexual,
excelente habilidade materna e inexistência de sazonalidade reprodutiva. O presente estudo teve por
objetivo avaliar o nível de infecção por GINs de cordeiros Morada Nova ao desmame e verificar se, mesmo
nessa fase, a raça se mostrava resistente à verminose. Foram utilizados 151 cordeiros do nascimento aos
90 dias de vida (desmama). Eles foram mantidos junto das matrizes em pasto naturalmente infestado por
GINs, predominantemente de capim Aruana, em manejo rotacionado, em uma área de cerca de 3
hectares. A partir da demama até os 6 meses de vida foram realizadas contagens de ovos por grama de
fezes (OPG) semanais, hematócritos quinzenais e pesagens mensais. A coprocultura do pool de fezes
revelou predominância de Haemonchus sp. (95,7%), seguido de Cooperia sp. (2,53%) e Trichostrongylus
sp. (1,77%). A média do peso ao nascimento foi de 2,72 ? 0,57 Kg e de 15,33 ? 3,66 Kg ao desmame. A
média do OPG ao desmame foi 8.179 ? 1.0678 e do hematócrito de 30,9 ? 4,5%. Detectou-se forte
correlação positiva entre os pesos ao desmame e aos 6 meses de vida (r = 0,86; P<0,001). Dos 151
cordeiros, apenas 8 apresentaram hematócrito = 22% (indicativo de necessidade de vermifugação), com
OPG variando entre 14.000 e 70.000. Esses valores mostram que, mesmo com contagem de ovos de
parasitos elevada, o hematócrito se manteve dentro dos valores de referência. Os cordeiros se mostraram
então resilientes, necessitando de atenção quanto à infecção parasitária do nascimento ao desmame, pois
a perda de peso nessa fase teve impacto negativo direto no peso final. A média de OPG do presente
estudo revelou que mesmo sendo considerada uma raça mais resistente, os cordeiros Morada Nova,
assim como nas demais raças, se encontram mais vulneráveis devido à sua imunidade ainda estar em
fase de desenvolvimento. Os dados mostraram que os animais que desmamaram com peso inferior a 17
kg, não atingiram peso de abate mínimo de 30 kg aos 6 meses de idade, enquanto que os animais com
peso superior a 17 kg, alcançaram peso de abate superior a 30 kg, reforçando a influência negativa do
peso ao desmame sobre o peso final. Assim, cuidados com o manejo dos cordeiros, principalmente do
nascimento ao desmame, são essenciais para que se tenha bom desempenho ponderal.
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NEOPLASIAS TESTICULARES EM CÃES

GODOY, N. F. P. (AUTOR PRINCIPAL); GAVA, F. N. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Neoplasias testiculares são afecções frequentes em cães e que raramente acometem os gatos. Essas
enfermidades representam até 91% das neoformações do sistema reprodutivo dos cães machos. Os
testículos são os órgãos sexuais primários masculinos, sua função é a produção de espermatozoides e
hormônios sexuais em especial a testosterona que dará as características físicas e fisiológicas. Seu
formato é redondo e ovalado e ambos devem estar presentes na bolsa escrotal cuja função é a
termorregulação do testículo e do epidídimo. As neoplasias testiculares podem ser classificadas em:
tumores de células germinativas (seminoma, carcinoma embrionário e teratoma), tumores sexuais do
cordão estromal, (células de Sertoli e de Leydig) e os tumores primários múltiplos (mesotelioma, tumores
estromais e vasculares). Os achados histopatológicos mais frequentes são os tumores de células de
Sertoli, seminomas e os tumores das células intersticiais de Leydig. No entanto podem ocorrer em um
mesmo animal dois ou três tipos de tumores sendo estes tumores mistos observados em um terço dos
casos de neoplasias testiculares. Alguns autores asseguram que tumores testiculares têm baixa incidência
de metástase, embora os tumores de células de Sertoli e seminomas possam produzi-las em alguns
casos. Cães criptorquídicos têm 14 vezes mais risco de desenvolver tumores testiculares do que os
canídeos normais. Algumas raças exibem uma maior frequência em relação as demais como é o caso dos
cães das raças: Boxer, Poodle, Pastor Alemão, Weimaraner e Shetland Sheepdog. Os cães das raças
Dachshund, Beagle, Labrador Retriever e até mesmo os cães sem raça definida também podem
apresentar. Animais acima de sete anos têm uma maior ocorrência de tumores testiculares, no entanto há
relatos de animais mais jovens com tal enfermidade. O diagnóstico de neoplasia testicular ocorre por meio
da orquiectomia (castração) e análise histopatológica. Outras técnicas que também que podem ser
utilizadas na abordagem desses pacientes são: citologia aspirativa com agulha fina, ultrassonografia,
(animais criptorquidas), radiografias abdominais e torácicas (pesquisa de metástases). O tratamento ideal
para neoplasias testiculares em que não há presença de metástases em cães é a orquiectomia bilateral.
Na maioria dos casos esse tratamento é efetivo, não necessitando de tratamento complementar, como
quimioterapia ou radioterapia, tendo como razão sua baixa capacidade de ocorrer metástases. Em casos
com aderência na derme, recomendasse a ablação escrotal. O prognostico para os pacientes com
neoplasias testiculares é favorável, desde que se realize a orquiectomia. Pode ser reservado nos cães
com síndromes paraneoplásicas (como aplasia de medula) ou metástases. A melhor maneira de
prevenção das neoplasias testiculares é por meio da castração.
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SUDAN, J.F. (AUTOR PRINCIPAL); COMAR, K.S. (CO-AUTOR); GAVA, F.
N. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A otite canina é uma afecção de alta incidência na rotina de Clínica Médica de Pequenos Animais e define-
se pela inflamação e presença de agentes etiológicos no canal externo ou interno do ouvido. Cães de
qualquer raça ou idade podem ser afetados, principalmente em algumas raças mais predispostas como,
por exemplo, Poodles, Basset, Cocker Spaniel e geralmente cães com condutos auditivos estreitos,
orelhas pendulares, eretas ou com pelo abundante na região do conduto auditivo. Outros fatores que
também aumentam a incidência da afecção podem ser ambientais (altas temperaturas e umidade),
externos (infecções bacterinas, parasitas, corpos estranhos) e internos (dermatopatias e distúrbios
hormonais). Os principais sinais clássicos de otite canina são: dor, prurido intenso, secreções variadas
com odor fétido, evidência de auto- traumatismos (escoriações, hematomas), eritema do canal auditivo,
movimentos de sacudir e inclinar a cabeça. As alterações clínicas podem ser agudas ou crônicas. Na fase
aguda, o paciente encontra-se com prurido auricular, sinal típico de infecção parasitária, bacteriana ou
presença de corpos estranhos. Na fase crônica, o paciente pode apresentar secreção odorífera ou
estenose de conduto auditivo. Ao exame físico deve-se avaliar o aspecto geral do paciente e com a
utilização do otoscópio, o clínico avaliará o grau de inflamação, presença ou não de estenose, secreção,
parasitas, alterações proliferativas ou presença de corpos estranhos. O diagnóstico pode ser realizado por
meio da anamnese, histórico do paciente, sinais clínicos, exame físico e exames laboratoriais (citologia,
cultura e antibiograma, ou em casos de suspeita de otite média, radiografia e tomografia
computadorizada). O tratamento deve ser realizado inicialmente com a limpeza dos condutos auditivos
com soluções ceruminolíticas otológicas, com posterior uso de produtos antibacterianos e/ou antifúngicos,
na dependência dos achados laboratoriais. Em casos mais graves, o tratamento sistêmico (antibióticos,
antifúngicos, analgésicos, anti-inflamatórios) pode ser instituído, também na dependência dos resultados
laboratoriais. Falhas no tratamento podem gerar estenose de conduto e extensão da lesão, gerando otite
média e/ou interna. Para evitar as falhas ou até mesmo recidivas, a terapia de escolha deve sempre ser
instituída após a interpretação dos resultados laboratoriais e o acompanhamento do clínico é
imprescindível para o sucesso do tratamento da otite.
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PAPEL DO MÉDICO VETERINÁRIO NO BEM-ESTAR
ANIMAL

MACHADO, G.L. (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR);
CARVALHO, Y.M. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

“O bem-estar animal refere-se à qualidade de vida dos animais “ (APPLEBY 1999 apud GALHARDO;
OLIVEIRA 2006). Sendo assim, este é um termo de uso comum há muito tempo presente nas sociedades
humanas. Também onipresente na história da humanidade é a ligação com os animais, e a ideia por parte
de segmentos das sociedades, de que os animais sentem e seu sofrimento deve ser evitado. Essa é uma
ciência que vem crescendo muito ao longo dos tempos pois se refere ao respeito em que o homem deve
ter no convívio com os outros animais, esses que nos provém alimento, companhia e trabalho. O objetivo
do bem-estar animal é conhecer, avaliar e garantir as condições para satisfação das necessidades básicas
dos animais que passam a viver, por diferentes motivos, sob o domínio do homem. Um método de colocar
em prática o conceito de BROOM (1986) apud MOLENTO (2005) sobre bem-estar animal (BEA), é focar a
dificuldade que um animal demonstra para se adaptar e interagir com o meio ambiente. O animal encontra
modos de desviar os obstáculos presentes no ambiente e são nesses obstáculos que percebemos o
problema fisiológico e comportamental do animal diante das dificuldades que sucede. Consequentemente
dessas alterações fisiológicas (doenças) e comportamentais (mudança no seu comportamento, como o
stress) compreendemos e revelamos o comprometimento do seu bem-estar. O Brasil tem sido uma porta
para debates, estudos e projetos que tem como objetivo a difusão e aproveitamento de sistemas
sustentáveis na produção. Isto ocorre pela maior parte de território no pais dedicada a produção a
agropecuária, principalmente em bovinos de corte, mas também em aves e suínos no comercio brasileiro.
Esses debates têm promovido a conscientização de quem consomem e também dos produtores sobre a
necessidade de adotar o modelo sustentável de produção, em relação ao assunto do bem-estar animal,
não apenas adotar como um modelo ético da sociedade, mas também como interesse econômico, pelas
devidas perdas quantitativas e qualitativas de carnes decorrente do homem na falha de manejo. Sabe-se
que o Médico Veterinário atua pela saúde e bem-estar dos animais, dos seres humanos e da
sustentabilidade do meio ambiente, contribuindo diretamente a todas essas classes. Em especial, nos
animais, o Médico Veterinário contribui de forma direta no bem-estar animal, fiscalizando quaisquer tipos
de maus-tratos, avaliando a postura correta de venda e reprodução de animais de estimação de modo
socialmente responsável. Faz parte também da nutrição, buscando uma dieta balanceada e por
consequência uma maior produtividade ou longevidade, realiza diagnóstico, além de técnicas curativas
sobre enfermidades, assegura a qualidade de vida dos animais, combate a zoonoses, participa na
sanidade, educa também a respeito de cuidados e ensina a prevenir zoonoses, viabiliza a adaptação a
bioclimas com o intuito de amenizar o estresse e o desconforto provocado tanto por temperaturas altas e
amenas quanto em locais de confinamento com base nas necessidades de cada espécie animal, além de
cuidados necessários de manejo, bem-estar dos animais desde o pré-abate etc. Outro papel importante do
Médico Veterinário no bem-estar animal é o controle populacional animal, a esterilização, por meio de
métodos como a castração ou a eutanásia que é algo muito discutido.
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PARALISIA DE LARINGE - REVISÃO DE LITERATURA E
RELATO DE CASO

LIMA, L. F. DE (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, P. C. (CO-AUTOR); E SILVA,
B. C. P. (CO-AUTOR); CORRÊA, F.G (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A paralisia de laringe (PL) é um distúrbio das vias respiratórias superiores, sendo uma das causas de
desconforto respiratório (TABOADA; TURNWALD, 1997). Nelson (1998) afirma que o movimento de
abdução das cartilagens aritenóides e cordas vocais, é incapaz de serem realizados no decorrer da
inspiração, o que promove obstrução mecânica das vias respiratórias superiores. A suspensão da
transmissão do impulso nervoso do nervo vago ou laríngeo pode ser tanto congênita quanto adquirida,
podendo ser de causa traumática, idiopática, polineuropática ou, ainda, iatrogênica. É um distúrbio
relatado em várias raças de cães: Bouvier de Flandres, Husky Siberiano, Bull Terrier, Pastor Alemão,
Dálmata, São Bernardo, Golden Retriever e Labrador Retriever. Sendo que os autores relacionam causas
específicas para cada raça, podendo ser hereditária, degeneração do núcleo ambíguo, miopatia
generalizada, axoniopatia distal generalizada, mas a forma idiopática é a de maior ocorrência. Fossum
(2014) afirma que muitas vezes nos cães, a PL unilateral apresenta-se sob a forma assintomática. Os
sinais clínicos são semelhantes, tanto nos animais jovens como nos idosos, que durante a ingestão de
alimentos ou de água apresentam engasgos e tosses, alteração na fonação também é visto. Conforme a
via respiratória fica mais obstruída, o sibilo da laringe aumenta. Nos animais com PL grave, verifica-se
dispneia grave, cianose e síncope. Tonsilas, faringe e laringe inflamadas estão associadas a PL (NELSON,
1998). Nelson; Couto (2006); Fossum (2014) completam que pode ocorrer pneumonia por aspiração em
alguns animais. Ocorre descompensação quando o animal é exposto a exercícios, excitação e altas
temperaturas do ambiente (NELSON; COUTO, 2006), como também a obesidade (FOSSUM, 2014). O
diagnóstico decorre de todo um exame clínico do trato respiratório, para excluir a possibilidade de existir
doenças concomitantes (NELSON, 1998; NELSON; COUTO, 2006). A laringoscopia é o exame que fecha
o diagnóstico para PL (NELSON, 1998). O tratamento clínico é sintomático, visando amenizar a angústia
respiratória. O tratamento cirúrgico é realizado para remover ou reposicionar as cartilagens laringeanas
que estão causando a obstrução da rima da glote (NELSON, 1998), ampliando a glote e evitando a
aspiração de alimento e de saliva (FOSSUM, 2014).
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PLANTAS TÓXICAS NA BOVINOCULTURA

GRAVENA, C. E. (AUTOR PRINCIPAL); ASSUNÇÃO, C. F. V. (CO-AUTOR);
ESPRICIGO, G. (CO-AUTOR); VENDRAMINI, G. A. S (CO-AUTOR);

RODRIGUES, L. M. N (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

No Brasil a morte de bovinos causada pela ingestão de plantas tóxica é frequente, promovendo perdas
econômicas significativas para o produtor rural. Sendo elas diretas e indiretas. Alem de prejudicar a saúde
dos animais, há um retardo no crescimento podendo levar o animal a morte, onde ocorre rapidamente e
sem a manifestação de sinais clínicos. As principais causas das intoxicações são devido à falta de
alimento onde provoca fome e leva o animal a consumir plantas que não costuma ingerir, excesso de
animais nas áreas com falta de alimento, utilização de agrotóxicos nas pastagens, animais transportados
por longo período onde ficam com fome e sede e quando são descarregados vão para o pasto sem
supervisão e acabam ingerindo essas plantas e pastagens de má qualidade que não recebem manutenção
adequadamente que levam a proliferação de plantas tóxicas. PRINCIPAIS PLANTAS TÓXICAS:
ASCLEPIA BRACHIARIA ERVA MOURA ERVA DO RATO MAMONA SAMAMBAIA DO CAMPO Os Sinais
clínicos em poucas horas após e ingestão da planta os sintomas se iniciam. O diagnostico é Baseada nas
informações da descrição das plantas da região, sintomatologia que o animal apresenta e achados de
necropsia. Devido a grande variedade de plantas tóxicas e de princípios ativos o tratamento é difícil e não
há antídotos disponíveis para todos os tipos de intoxicações por plantas. Em caso de animais de alto valor
se aplica glicose, extratos hepáticos, purgantes oleosos, recomenda-se colocar o animal isolado dos
outros em local fresco com sombra e repouso. A profilaxia é de grande importância para combater a
intoxicação.É importante conhecer o ambiente em que os animais vivem manejo realizado e distribuição
geográfica das intoxicações. Evitar colocar animais recentemente transportados com fome diretamente no
pasto contaminadas por plantas toxicas, utilização de cercas isolando os animais das áreas contaminadas,
manejo das pastagens eliminando espécies toxicas e utilização de sementes controladas que evitam a
proliferação de espécies toxicas
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PONTOS RELEVANTES NO MANEJO DE VACAS E
BEZERROS

OLIVEIRA, L. (AUTOR PRINCIPAL); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Desde a década de 80 se dava a desmama de bezerros criados a pasto aos 240 dias, no entanto,
ultimamente se adotou a desmama num prazo inferior a 210 dias, proporcionando um descanso maior
para as vacas. Com a antecipação da desmama favorecendo as vacas, a condição nutricional dos
bezerros deve ser observada cuidadosamente neste período, onde um dos fatores cruciais para um ótimo
desempenho do bezerro, tanto na desmama quanto futuramente é a produção e qualidade do leite
ofertado pela mãe e sua ingestão pelo bezerro. O ganho médio diário de peso dos bezerros é maior nos
primeiros meses concomitante com a produção leiteira das vacas. Deficiências nutricionais e helmintoses
são problemas que afetam diretamente o desenvolvimento animal, causando perdas econômicas
significantes ao produtor. Portanto é de extrema importância a utilização estratégica de anti-helmínticos,
estabelecendo assim um controle favorável das verminoses. É aconselhável para bezerros desmamados a
utilização de anti-helmínticos de quatro em quatro meses, ou seja, três vezes ao ano. Outro fator que afeta
o peso ao desmame é a idade da vaca. Novilhas e vacas mais velhas tendem a apresentar bezerros mais
leves, isso decorrente de fatores fisiológicos relacionados à produção e qualidade do leite, portanto, para
se obter bons resultados em produção de carne, ou seja, bezerros, é importante padronizar a idade das
vacas no período de melhor desempenho de acordo com cada raça. O estabelecimento de estação de
monta também afeta positivamente o desempenho dos bezerros, devido à oferta de alimento que os
mesmos e as mães terão de acordo com a época do ano que ocorrera o nascimento, é aconselhável
concentrar o nascimento no início da primavera. A ingestão do colostro juntamente com a correta cura do
umbigo previne 70% dos casos de doenças em bezerros, e a utilização de vermífugos é recomendada
associada ao corte e cura do umbigo, pois previne futuras afecções e consequentemente perdas, tanto no
desempenho animal quanto em custos com manejo.
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PREVALÊNCIA DA LESÃO POR ENTORSE DE
TORNOZELO NA MODALIDADE DO TÊNIS DE MESA

A, A.M. (AUTOR PRINCIPAL); GUARATINI, M.I. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O tênis de mesa é um esporte muito rápido e dinâmico, assim como em outros esportes também pode
gerar lesões, a entorse, lesão alvo do trabalho, ocorre com maior freqüência nos períodos de competição
na maioria das modalidades, o estresse gerado em competições e treinamentos de excessivos pode
ocasionar microfraturas, e essas por suas vez se caso não for respeitado seu tempo de descanso podem
gerar leões futuras, mutas vezes crônicas fato esse é que uma lesão como a entorse de tornozelo pode
obrigar o atleta a não participar de toda uma temporada para recuperar-se. O objetivo do presente trabalho
foi pesquisar em qual categoria há prevalência da entorse de tornozelo em atletas de tênis de mesa. Nos
esportes em geral é uma lesão muito comum. Foram coletados dados por meio da ficha de score de lesão
adaptada da revista brasileira de reumatologia, artigo traduzido, dados que mostram que a categoria mais
acometida é a juvenil. Todos os 78 atletas são do gênero masculino e tem idade entre 16 e 19 anos. Os
documentos foram entregues e recebidos em mãos no mesmo dia, em detrimento da disponibilidade dos
atletas, todos os integrantes receberam orientação quanto ao preenchimento do documento. Os resultados
mostram que dos 78 integrantes do estudo, 14 atletas (10,92%) sofreram a lesão da entorse na última
temporada, e que há uma categoria em que prevaleceu a entorse de tornozelo. Os dados coletados
mostram que a lesão por entorse de tornozelo prevalece na categoria juvenil, que segundo a literatura,
aponta a maturação biológica e micro fraturas tecidual constante e devido ao alto ritmo de treinamento e
competição, quase sem descanso, como fatores determinantes nos eventos de lesão no esporte.
Podemos concluir que a entorse tem uma prevalência na categoria juvenil no tênis de mesa, devido a uma
série de indicadores como idade, nível de treinamento, assiduidade de competições e até mesmo
maturação biológica do individuo sua pratica esportiva.
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PRINCIPAIS DIFERENÇAS ANATÔMICAS DOS
SISTEMAS LOCOMOTOR E DOS SENTIDOS ENTRE O

GAVIÃO (AVE DE RAPINA DIURNA) E O GALO/GALINHA
(AVES DOMÉSTICAS)

GIRALDELO, L. (AUTOR PRINCIPAL); MARTINS, M. D. R. (CO-AUTOR);
TONELLI, M. F. (CO-AUTOR); MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A medicina veterinária tem evoluído em seus atendimentos e tratamentos, alcançando grande variedade
de espécies animais atendida. Com isso, é essencial que o médico veterinário conheça a anatomia,
fisiologia e biologia da espécie a qual prestará atendimento. A anatomia das aves varia em detalhes
quando falamos em hábitos de vida, dietas, espécies, etc, e depende de três fatores: a descendência
evolutiva e comparativa dos répteis, exigências de voo e capacidade de entrar em cada nicho do meio
ambiente. As exigências de voo dependem de estrutura específica para isso, e com a evolução, algumas
espécies perderam o poder de voar. O tamanho geral do corpo das aves é limitado, os ossos são muito
leves e os músculos peitorais são extremamente fortes, pois são eles que movimentam as asas, através
da cintura escapular. A ampla mobilidade das aves fez com que se dispersassem por todo meio ambiente,
fazendo com que se adaptassem e assim, surgiram grandes variações anatômicas secundárias do bico e
cavidade oral, da plumagem e dos membros. A morfologia dos gaviões depende da espécie, do habitat e
da dieta, enquanto que aves domésticas possuem morfologia para vôos baixos e também é adaptada para
o tipo de dieta. Estão no topo da cadeia alimentar, sendo carnívoros e capturando suas presas através de
garras curvas e afiadas, pés bem desenvolvidos e bicos fortes, recurvados e pontiagudos (para dilacerar a
carne). Os olhos são frontais e possuem campo visual de 250° com visão binocular de 50°, para procurar
presas e avaliar distância e profundidade. Nas aves domésticas, o globo ocular, apesar de grande, é
menor que os olhos dos gaviões e é localizado lateralmente, com maior parte da visão sendo monocular
afim de perceber possíveis predadores. Assim, o presente trabalho vem apresentar as principais
diferenças anatômicas do sistema locomotor (asas, envergadura, membros, revestimento corporal) e do
sistema dos sentidos (globo ocular/visão, bico) entre o gavião (ave de rapina diurna brasileira, classificado
como animal silvestre), e o galo/galinha (ave domesticada que não voa), mostrando a importância do
conhecimento da anatomia e de suas diferenças entres espécies de aves, para veterinários com intenção
de atuação nessa área.
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SÍNDROME DO AUTO BICAMENTO EM AVES
SILVESTRES: CAUSAS E POSSÍVEIS TRATAMENTOS

SCALLI, A. T. (AUTOR PRINCIPAL); RODRIGUES, L. M. N (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Alessandra Tatiana Scalli Pedro¹², Ligia Maria Neira² ¹Graduanda em Medicina Veterinária ²Centro
Universitário Central Paulista – Unicep, São Carlos – SP ale-scalli@hotmail.com RESUMO A síndrome do
auto bicamento pode ser definida como o estado em que ave retira ou danifica suas penas e/ou pele, com
ou sem automutilação, em várias partes do corpo afetando o crescimento normal destas. Sendo um
problema comum na clínica veterinária que atinge aproximadamente 10% das aves que vivem em cativeiro
(FAGUNDES, 2013). As regiões em que as aves fazem o auto bicamento são o dorso, as asas, o peito e
os membros, e as automutilações são mais frequentes nos pés e falanges. Isso se deve porque essas
áreas são de fácil acesso para as aves. Geralmente o prognóstico é de bom a reservado se o tratamento
ocorrer logo de início, porém poderá ser de reservado a desfavorável se a ave estiver em um grau
avançado da doença (ALMEIDA et al., 2008). As causas da síndrome são multifatoriais e devido a isto elas
podem ser divididas em dois grupos: causas físicas ou comportamentais. As causas físicas geralmente
são causadas por: infecções respiratórias, organopatias (hepatopatias), clamidiose, dermatite, viroses
(como o polyomavirus e o circovirus), foliculite, desnutrição, fumaça de cigarro, intoxicação por chumbo ou
zinco, falta de luz solar, alergia (a aerossóis e alimentos), baixa umidade do ambiente, períodos
excessivos de luz, neoplasias, corte incorreto das penas das asas, hipotireoidismo, endoparasitas (
Giardia, helmintos e outros protozoários) e ectoparasitas (sarna cnemidocóptica, ácaro vermelho
Dermanyssus spp e ácaros de penas). Já as causas comportamentais são geradas por: solidão, medo,
ciúmes, ansiedade, psicose, tédio (ambientes sem objetos para distração e espaço pequeno),
superpopulação na gaiola, mudança repentina de ambiente, insônia, medo de pessoas ou animais
estranhos, estresse e frustração reprodutiva. A avaliação clínica deve ser cuidadosa, observando as fezes
do animal e seu comportamento na gaiola. Já no exame físico devem ser avaliadas com atenção: as
penas (folículos, presença de ectoparasitas, coloração e aspecto geral), boca, pele e condição física geral.
E nos exames complementares devem ser incluídos: exame coprológico e microscopia dos esfregaços das
fezes com coloração Gram (possíveis alterações na flora intestinal e presença de endoparasitas);
microscopia das penas e polpas (identificação de bactérias, fungos, células inflamatórias e ectoparasitas);
hemograma; bioquímico sanguíneo; função da tireoide; radiologia; microbiologia; biópsia de pele; e outros
exames para eliminar suspeitas clínicas, assim quando solicitado pelo veterinário (CUBAS; GODOY,
2004). O tratamento irá variar de acordo com a causa primária da síndrome. Em casos de tratamento com
fármacos podem ser utilizados anti-helmínticos, antifúngicos, anti-inflamatórios, antibióticos,
antiparasitários, anti-histamínicos, analgésicos, antidepressivos, antipsicóticos, hormônio tireoidiano,
ansiolíticos, suplementação nutricional e ácidos graxos w-3. Também se faz o uso de produtos
homeopáticos, fitoterápicos além da acupuntura. E como medida paliativa pode ser utilizado o colar-
elizabetano. O quanto antes for diagnosticada a síndrome maiores serão as chances de cura, para isso é
importante que os tutores e criadores sejam orientados por um médico veterinário e fiquem atentos para
identificar os primeiros sinais da síndrome.(MARCHI; LEONARDO; SANTOS, 2009).
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TABAGISMO EM TRABALHADORES DAS ESTRADAS

INFANTE, M.L (AUTOR PRINCIPAL); JAMAMI, L.K. (ORIENTADOR);
ROCHA, T.F (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: O consumo de tabaco no mundo vem crescendo em países em desenvolvimento e reduzindo
em países desenvolvidos, é maior entre os homens do que entre as mulheres, sendo a maior causa de
morte evitável (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2004 Objetivos: Analisar a incidência do consumo de
tabaco e avaliar o perfil dos trabalhadores das estradas que fumam. Metodologia: Os dados deste estudo
foram obtidos durante o evento Viva Saúde que ocorreu no Posto Castelo - SP310 - KM 222 – São Carlos
(SP) em parceria com o Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) e Centrovias (Grupo OHL), no
período de abril de 2011. Todos os participantes foram avaliados e orientados com relação ao impacto do
consumo de cigarro para a saúde. Os voluntários que aceitaram participar deste estudo, assinaram um
termo de consentimento livre e esclarecido, e este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa
da UNICEP, protocolo n°.14/2001. Foram incluídos no presente estudo individuo de ambos os gêneros, na
faixa etária entre 18 a 60 anos, que utilizam como meio de trabalho o caminhão/carreta, excluídos
indivíduos que não responderam todas informações necessárias. Resultados: A amostra final foi composta
por 128 caminhoneiros com idade média de 40,5 ±10,4 anos, dois do sexo feminino e 126 indivíduos do
sexo masculino. Apenas 22 caminhoneiros (17,2 %) fazem uso do tabaco, fumando uma média de 16,8 ±
7,6 cigarros por dia, peso de 85,8 ± 18,7 Kg, com tempo de habilitação de 21,2 ± 9,0 anos, trabalhando
como caminhoneiro em média de 16,2 ± 9,7 anos. Nos fumantes, a maioria eram funcionários (n=18) e 4
autônomos, 9 caminhoneiros com renda entre 1 a 3 salários mínimos (SM), 12 voluntários recebiam de 1 a
3 SM e somente 1 mais de 6 SM. A maioria dos fumantes conduziam carga sólida (n=19) e 3 carga líquida,
destes 4 trabalhadores transportavam carga perecível, 5 carregavam e/ou descarregavam o caminhão.
Com relação a presença de doenças, seis voluntários apresentaram alergia ou distúrbio visual,
hipertensão arterial ou doenças respiratórias (n=3), e dois relataram ter diabetes mellitus, e apenas três
realizavam atividade física. Considerações finais: Diante de um número consideravelmente alto de
caminhoneiros participantes deste estudo, foi possível observar que minoria é tabagista. Apesar do alto
índice de fumantes pelo mundo, acredita-se que os caminhoneiros avaliados estão informados dos
malefícios do cigarro, no entanto, são necessários mais estudos direcionados a esta população ativamente
econômica para que se possa dimensionar o impacto social e econômico a longo prazo. Palavras- chaves:
Tabagismo, trabalhadores das estradas.
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TOXOPLASMOSE FELINA

MELLO, J.M. (AUTOR PRINCIPAL); ANDRADE, V. (CO-AUTOR); CORRÊA,
F.G (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pela protozoário Toxoplasma gondii infectando
qualquer vertebrado de sangue quente. Apenas felídeos são hospedeiros definitivos e completam o ciclo
intestinal, eliminando nas fezes os oocistos resistentes. O ciclo parasitário ocorre quando os esporozoítos
desenvolvem-se nos oocistos após 1 a 5 dias de acordo com a exposição ao oxigênio e condições
adequadas de ambiente. Os taquizoítos se disseminam no sangue ou linfa durante a infecção ativa e
multiplicam-se rapidamente de forma intracelular, até que a célula seja destruída. Os bradizoítos são os
estágios de resistência tecidual, de divisão lenta, que se formam em tecidos extraintestinais dos
hospedeiros infectados de acordo com a resposta imune controla a multiplicação dos taquizoítos. Os cistos
se formam em tecidos como SNC, músculos e vísceras. Os bradizoítos podem persistir nos tecidos por
toda a vida do hospedeiro. As principais formas de transmissão de T. gondii pode ocorrer através das vias
fecal-oral (oocistos esporulados, esporozoitos), carnivorismo (cistos teciduais, bradizoitos) e vertical (mãe-
feto, taquizoítos). A infecção de vertebrados de sangue quente pode ocorrer após ingestão de qualquer
uma das fases de vida do organismo ou de forma transplacentária. Os gatos por não possuírem
normalmente o hábito de coprofagia, são infectados principalmente pela ingestão de bradizoítos de T.
gondii através do carnivorismo. Geralmente os sinais clínicos se manifestam quando há imunossupressão,
particularmente em gatos, incluem apatia, anorexia, perda de peso, febre, mialgia, fraqueza muscular,
vômito, diarreia, alterações oftálmicas e neurológicas. A toxoplasmose disseminada tem sido documentada
em gatos simultaneamente infectados com alguns vírus, como o da leucemia felina, da imunodeficiência
felina ou da peritonite infecciosa felina, e também após a administração de ciclosporina para doenças de
pele ou depois de transplante renal. A recidiva da doença pode ocorrer em alguns gatos. O método de
diagnóstico de escolha é a avaliação sorológica, avaliando o título de IgM ou um aumento na titulação de
IgG quatro vezes maior ou ainda mais, o que sugere infecção recente ou ativa. Os tratamentos mais
comuns consistem de cloridrato de clindamicina ou sulfonamida + trimetoprim. Outros medicamentos
também são mencionados na literatura como azitromicina e pirimetamina. Instituir tratamento de suporte
quando necessário. Como medida de prevenção deve-se evitar a predação de animais pelos gatos,
limpeza periódica da caixa de areia com uso de luvas, a ingestão de carne malcozida, higienização das
mãos e alimentos, coberturas em caixas de areia de crianças, ferver água antes de beber, tratamento de
gatos infectados, cozir e congelar carnes antes de ingeri-las. Lembrando que o contato com gatos
individualmente não é uma forma comum para adquirir toxoplasmose.
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USO DA ENDOSCOPIA NA MEDICINA VETERINÁRIA

FERNANDES, K. (AUTOR PRINCIPAL); BATISTA JUNIOR, J.A. (CO-
AUTOR); BERNARDI, N. S. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O termo endoscopia provém do grego endo (dentro)+spokien (olhar ou observar), trata-se do exame visual
de cavidades e orifícios através de um instrumento óptico denominado endoscópio. O primeiro exame
endoscópico relatado na medicina veterinária ocorreu em 1970 sendo uma técnica em constante evolução
até a atualidade. O exame endoscópico além ser um método de diagnóstico eficaz, possibilita ao médico
veterinário uma avaliação interna da cavidade e órgãos do paciente, identificando possíveis alterações e
propiciando o tratamento específico de acordo com cada enfermidade. Pode ser utilizado em intervenções
cirúrgicas, proporcionando ao paciente menor dor e tempo de recuperação, remoções de corpos
estranhos, biópsias e outros métodos terapêuticos, tanto em pequenos como em grandes animais. É
considerado um método minimamente invasivo que possibilita a visibilização de alterações que não foram
identificadas por meio de outros como raio x e ultrassonografia, já que diferente das outras metodologias
de imagens, a endoscopia permite a visibilização direta do lúmen dos órgãos. Em pequenos animais é
necessário anestesia para realização do exame, em grandes animais a sedação só é necessária se o
animal estiver muito agitado. Os endoscópios são divididos em 2 categorias: rígidos e flexíveis, a utilização
de cada um dependerá do procedimento a ser feito, da cavidade e os órgãos e a serem examinados,
possuindo ambos a mesma finalidade de avaliação interna minimamente invasiva. Os endoscópios rígidos
possuem imagens de alta qualidade, são mais simples que os endoscópios flexíveis, porém possuem
limitações na exploração de determinada cavidade por não fazerem curvas, tornando o campo de visão
limitado. Os endoscópios flexíveis possuem melhor avaliação da cavidade ou órgãos por sua flexibilidade,
existem dois tipos, os endoscópios de fibra ótica (fibroscópio) e os videoendoscópios, diferindo na forma
em que a imagem é captada e transmitida. Os principais exames endoscópicos recebem diferentes
nominações de acordo com a estrutura que será avaliada. O exame de rinoscopia avalia o trato
respiratório superior e a cavidade nasal, faringoscopia e laringoscopia avaliam estruturas como laringe e
faringe, traqueobroncoscopia irá avaliar estruturas como traqueia e brônquios, toracoscopia
correspondente as estruturas internas da cavidade torácica. Alterações e distúrbios relacionados ao
sistema digestório pode ser avaliados pelos exames de esofagoscopia que permite o exame do esôfago,
gastroduodenoscopia avalia estômago e duodeno. O exame de proctoscopia e colonoileoscopia
correspondem a avaliação do reto, cólon e íleo. Para avaliação da bexiga o exame a ser realizado é
denominado cistoscopia. A endoscopia na medicina veterinária é uma modalidade de imagem em
expansão por seu caráter minimamente invasivo, seguro e prático, permitindo desde diagnósticos até
tratamentos. É de extrema importância a capacitação dos profissionais garantindo a efetividade e
segurança do exame.
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“ALTERAÇÕES DA MICROBIOTA INTESTINAL E SUA
RELAÇÃO COM OS TRANSTORNOS DO ESPECTRO

AUTISTA (TEA) ”

MARTINS, A. E. O. (AUTOR PRINCIPAL); BIANCHINI, G. F. (CO-AUTOR);
MATIUCCI, C.A.P. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma desordem do desenvolvimento neurológico que engloba um
conjunto de doenças, de causa idiopática, que apresentam como sintomas a dificuldade na interação
social, na comunicação, no comportamento, além da realização de movimentos repetitivos e, em muitos
dos casos, irritabilidade. Geralmente, o quadro perdura por toda a vida do indivíduo. (DIAS, et al., 2018)
Além dos sintomas comportamentais, os indivíduos portadores do TEA podem apresentar desordens no
trato gastrointestinal, tais como desconforto abdominal, dor e distensão causada por gases. As causas
para estas desordens ainda são desconhecidas, mas estudos sugerem tratar-se, entre outros fatores, de
uma deficiência de bifidobactérias e aumento do número de microorganismos tais como Clostridium spp.,
Desulfavibrio spp., Sutterella spp., no intestino. (GRIMALDI, et al., 2018) Microbiota intestinal é o nome
que se dá à união de trilhões de microorganismos que colonizam o intestino e influenciam em diversos
aspectos fisiológicos do corpo humano, incluindo o sistema imune, o desenvolvimento do cérebro e o seu
funcionamento (FUNG, et al., 2017) Estudos recentes tem tentado traçar um paralelo entre as desordens
neurológicas presentes no TEA com alterações na microbiota e permeabilidade do intestino, bem como
respostas imunes inadequadas em indivíduos genéticamente dispostos a apresentar tais sintomas.
(DOENYAS,2018) Segundo COURY, et al.,2012, as complicações intestinais são comumente relatadas
pelos pais de indivíduos portadores do autismo, acompanhadas de outras desordens, tais como problemas
para dormir e dificuldades nas interações sociais como um todo. A origem das disfunções gastrointestinais
em pacientes portadores das alterações presentes no TEA ainda não é totalmente esclarecida, porém
estudos as realacionam ao uso exacerbado de antibióticos orais, principalmente na primeira infância
destes indivíduos, bem como as restrições de preferências alimentares apresentadas por este grupo. Além
disso, as desordens GI podem causar nestes pacientes , dores, desconfortos e a frustração pois em
muitos dos casos, são incapazes de externar verbalmente tais sintomas, o que os leva à irritabilidade e
aos comportamentos repetitivos como forma de aliviar tais tensões. (KRAJMALNIK, et al.,2015) Segundo
DOMINGUES, 2011, com relação à alimentação dos indivíduos com TEA, três aspectos são percebidos
com freqüência : a seletividade alimentar, limitante da variedade de alimentos; a recusa, onde os pacientes
se negam a ingerir até mesmo os alimentos previamente selecionados e a indisciplina. Tais aspectos são
capazes de levar o portador do TEA a um quadro de desnutrição severa, bem como implicar nos fatores
de desenvolvimento como altura e peso. Além da desnutrição, outra preocupação é o déficit no equilíbrio
energético causado pela não ingestão de macro e micronutrientes, o que também pode contribuir para o
não desenvolvimento neurológico. O objetivo deste trabalho é fornecer uma visão geral dos estudos que
relacionam as desordens da microbiota intestinal com o transtorno espectro autista (TEA), bem como
discutir a possível influência de tais desordens no cérebro e comportamento, por meio de revisão de
artigos científicos que abordem o tema, encontrados em sites como Scielo, Pubmed e Microbiome Journal,
com o uso das palavras chave ''gut microbiota'', ''microbiota intestinal'', ''autismo'', ''TEA'' e suas
combinações.
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A FALTA DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE
ENFERMAGEM EM HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS E

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS: UM ESTUDO DE CASO

ZUKERMAN, D. J. C. (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Estudamos a necessidade da humanização no atendimento de enfermagem. Como o respeito,
o diálogo, o entendimento, o tratar como um ser humano, é vital para que o paciente confie no enfermeiro,
para que se possa realizar a assistência da melhor maneira possível , e para que possa ser prestado o
melhor e mais adequado tratamento ao paciente. Nesse trabalho estudamos um caso onde a total falta de
humanização no cuidado da enfermagem com o paciente o levou a tomar medidas drásticas que, por
pouco, não terminou em óbito do mesmo. Objetivos: Analisar as possíveis consequências decorrentes da
falta de humanização nos cuidados prestados pela enfermagem. Metodologia: A partir da leitura da
autobiografia Canto Dos Malditos, do autor Austregésilo Carrano Bueno, publicado em 1993, pela editora
Lemos, na cidade de São Paulo, dissecar e analisar os abusos cometidos pelos enfermeiros nos hospitais
psiquiátricos onde Austregésilo esteve internado e as consequências desses abusos sofridos pelo
paciente. Resultados: Aos 17 anos Austregésilo foi internado pela primeira vez por seu pai, que, após
haver encontrado um cigarro de maconha no bolso de sua jaqueta, o levou sob falsos pretextos para um
hopspital, onde o internou contra a sua vontade. Onde sofreu abusos por parte dos médicos, e também
dos enfermeiros. Os abusos em sua última internação, por parte do enfermeiro o levou a uma tentativa de
suicídio , que o mesmo não teve pressa de ir socorrer, terminando a longa caminhada do extintor até a
cela, calmamente com a seguinte frase: “Se o Carrano quer se matar, que morra logo”.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 61



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

A GESTAÇÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE SÍFILIS E
SÍFILIS CONGÊNITA: INFORMAÇÃO E CUIDADO

ELIAS, J.S.A.S. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, A.S.A. (CO-AUTOR);
MATOS, D.C. (CO-AUTOR); MARINA, S. (CO-AUTOR); CASTELLANO,E.G.

(ORIENTADOR); MARCONDES,T.M. (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho estuda a gestação de pessoas portadoras de sífilis e a sífilis congênita, informações e
cuidados. O perfil epidemiológico da sífilis está mudando de forma crescente no Brasil. Portanto justifica-
se, a realização de estudos sobre essa temática, pois através da sensibilização e da informação pode-se
prevenir e tratar a sífilis que vem crescendo gradativamente no país. Objetiva-se mostrar a necessidade de
propagação de informações sobre a doença, esclarecer de modo simples e objetivo a enfermidade
juntamente com os métodos de prevenção e tratamento. A pesquisa é um levantamento bibliográfico
fundamentado na revisão de artigos científicos disponibilizados em bases de dados especializados. Dentre
os autores que se destacam nesta revisão, podem-se citar: Renata Palópoli, Rivaldo Venâncio daCunha,
Rui Arantes, Samanta Vilas-Boas Graeff e Zeleica da Silva Tiago. A sífilis é uma doença sexualmente
transmissível (DST). Doença infecciosa e sistêmica, agente de evolução crônica causado pela bactéria
Treponema Pallidum, sendo o homem seu hospedador, transmissor e reservatório, sua transmissão pode
ser tanto pelo ato sexual, como vertical. Segundo dados, 2017, do Ministério da Saúde, Brasil, cerca de
131 milhões de pessoas são infectadas por ano. Sendo um grande problema de Saúde Pública, apesar de
apresentar diagnósticos e tratamento de baixo custo. Umas das principais preocupações sobre as
dificuldades no controle desta doença é a infecção de mulheres em idade reprodutiva, que pode acometer
a ocorrência de casos de sífilis congênita (SC) por meio da transmissão vertical (da mãe para o filho). A
sífilis congênita é a transmissão da doença de mãe para filho. A infecção é grave podendo levar a má
formação do feto, aborto ou morte do mesmo. Os resultados das pesquisas reforçam a relevância das
informações, do conhecimento da necessidade de orientações sobre o uso de preservativos, métodos
contraceptivos, visando a proteção da mãe e de seu filho garantindo uma atenção integral a saúde da
população. Ressalta-se ainda, a importância do diagnóstico precoce para o tratamento e prevenção da
infecção vertical.
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A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM NA
SEGURANÇA DO PACIENTE,SOB A PERSPECTIVA DA

AUDITORIA.

GARCIA,V.V.D.N. (AUTOR PRINCIPAL); DOTTA,J.C. (CO-AUTOR);
TAROSSI.L.E. (CO-AUTOR); ALVIM,A.J. (CO-AUTOR); OLIVEITA,K.P. (CO-

AUTOR); ANDRADE,L.J. (CO-AUTOR); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Anotação de enfermagem,é um registro que realizado pela equipe de enfermagem,tem uma importância
ético-legal,na comunicação da equipe de enfermagem,segurança do paciente e pesquisa.A Organização
Mundial de Saúde (OMS),define segurança do paciente como ausência ou redução, a um nível mínimo
aceitável, do risco de sofrer danos desnecessários no curso dos cuidados de saúde,atualmente a
segurança do paciente, é um elemento articulador das várias faces dos serviços de saúde,base sobre qual
a qualidade é construída,sua ausência afeta negativamente as outras faces, e sua melhoria é uma das
linhas estratégicas da ação do campo de saúde. A definição de auditoria,que para Dunn e Morgan "é um
instrumento de administração na avaliação da qualidade do cuidado,é a comparação entre assistência
prestada e os padrões de assistência considerados como aceitáveis."Por esse motivo deve ser utilizado
pelos chefes de serviços de enfermagem,supervisores e chefes de unidades,como objetivo de melhorar a
qualidade e a segurança do cuidado prestado ao paciente,quando na instituição, a assistência de
enfermagem é tida como de boa qualidade,entende-se que a equipe de enfermagem ,está ministrando um
cuidado com qualidade.O presente resumo tem como objetivo ressaltar a importância da anotação de
enfermagem para a segurança do paciente e qualidade da assistência,sendo realizado uma busca
bibliográfica sobre o tema no Scielo. Foram encontrados e adicionados 04 artigos que abordaram o tema e
concluiu-se que: A auditoria é a forma de se avaliar a qualidade da assistência de enfermagem que é
prestada,através dos registros, é feita pela comparação desses registros com padrões pré-estabelecidos
que definem como a assistência de enfermagem deveria ser prestada. As anotações de enfermagem, são
de extrema importância, visto que 50% das informações inerentes ao cuidado do cliente são fornecidas por
essa categoria,tornando-se indiscutível a necessidade de registros adequados e frequentes no prontuário.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NO ÂMBITO
ESCOLAR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM

TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA.

REIS, R.L. (AUTOR PRINCIPAL); MORAES, M. R. (CO-AUTOR); MIRON,
E.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo Nos dias de hoje a temática autismo está sendo muito divulgada em meio as mídias e os
números de estudos sobre causas e diagnósticos tem aumentado muito. Pacientes com o transtorno
espectro autista (TEA) tem sido diagnosticado cada vez mais cedo, e o número de pessoas adultas
diagnosticadas tardiamente tem aumentado, o que leva ao aumento do número total de pessoas com esse
transtorno. Esse estudo buscou analisar o comportamento de crianças e adolescentes que praticam
atividade física, tendo como objetivo avaliar os efeitos da atividade física no desenvolvimento de alunos
autistas. Para tanto foi utilizado um procedimento de Estudo de Caso, tendo como instrumento de coleta
de dados um questionário com perguntas abertas e fechadas, que foi respondido pelo responsável da
criança/adolescente com TEA. O estudo foi realizado na cidade de São Carlos, junto a uma clinica de
Terapia Ocupacional. Os resultados iniciais indicam que a relação atividade física e TEA são muito
positivos em diferentes aspectos relacionados ao desenvolvimento motor e social, além de, poder ser
constatado que existe uma preocupação por parte dos responsáveis para com a prática da atividade física.
Espera-se que o estudo possa trazer maiores subsídios para diferentes profissionais que atuam com
crianças e adolescentes com TEA, facilitando o entendimento sobre a importância da atividade física na
melhora de qualidade de vida dessas pessoas. Palavras-Chave: Autismo e Atividade Física; TEA e
Atividade Física; Autismo e Esporte; Educação Física e TEA.
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A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA PARA PESSOAS
COM SÍNDROME DE DOWN.

SOUZA, J. (AUTOR PRINCIPAL); UENO, Y. (CO-AUTOR); MIRON, E.M.
(ORIENTADOR) 
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A atividade física sempre esteve associada à história da humanidade como um elemento cultural e
esportivo e tem sido um fator importante para a qualidade de vida no decorrer dos anos, para a população
em geral. Da mesma forma, Pessoas com Síndrome de Down embora apresentem algumas limitações
específicas ou problemas clínicos, que podem ser fatores limitantes caso não sejam observados, também
pode se beneficiar de programas de atividades físicas e esportes. Mas, antes de se iniciar qualquer
atividade física é necessária uma avaliação anterior que garanta um atendimento com qualidade e
segurança. Deve se ter o entendimento que da mesma forma, não são todas as pessoas com essa
Síndrome que apresentam anomalias específicas congênitas, podendo ocorrer apenas hipotonia e atraso
intelectual. Como uma ferramenta importante no trabalho multidisciplinar junto a essa população, o
profissional de Educação Física pode ter importante papel. Por meio do desenvolvimento de atividades
físicas, diferentes aspectos podem ser trabalhados, como forma de melhorar o repertório motor de forma
geral, assim como, gerar maior possibilidade de ampliação de convivência social. Nesse sentido o objetivo
desse estudo foi descrever a influência da atividade física e esportes para pessoas com Síndrome de
Down. Para tanto, como forma de tender ao objetivo do estudo foi utilizado um procedimento de Pesquisa
Bibliográfica. Como resultado observou-se quais devem ser os principais cuidados para o desenvolvimento
de atividades físicas e esporte para essas pessoas, mas que comprovadamente, a atividade física e os
esportes favorecem uma melhor qualidade de vida para pessoas com Síndrome de Down. Destaca-se que
mediante os estudos analisados que houve de maneira geral, melhora no condicionamento
cardiorrespiratório, tônus musculares, execução psicomotora, desenvolvimento motor, desenvolvimento do
esquema corporal, melhoria na memória e no autoconhecimento, redução dos sintomas de ansiedade e
depressão, havendo ainda, maior possiblidade de promover a inclusão e aumentar os níveis de bem-estar.
Esperamos que por meio deste estudo seja possível reconhecer que a atividade física para pessoas com
Síndrome de Down seja uma forma de expor seus sentimentos, direitos e oportunidades de desenvolver
seu potencial em qualquer situação, além de uma melhora na qualidade de vida, visando uma vida mais
participativa e saudável. Palavras chave: Síndrome de Down e Atividade Física; Síndrome de Down e o
Esporte; Atividade Física, Esporte e deficiência intelectual.
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A quantidade da população dos Idosos vem aumentando surpreendentemente, a média de vida do
brasileiro de 75,5 em 2015 para 75,8 anos em 2016, segundo IBGE. Com esse aumento tende a emergir
um dos maiores desafios da saúde publica decorrente do aumento dos problemas de saúde. Algumas das
alterações nessa fase são as mudanças hormonais, fisiológicas, psicológicas, ambientais, doenças
crônicas não transmissíveis (DCNTs), que diminuem a perda da autonomia do idoso, levando a
modificações nos hábitos alimentares e baixo consumo de nutrientes, que contribuem para um
comprometimento da qualidade de vida e aumento do fator de risco nutricional. O uso de medicamentos
também pode prejudicar o estado nutricional, com alterações na ingestão, no sabor, na digestão e na
absorção dos nutrientes, modificando de forma negativa o consumo alimentar. Portanto, a adequada
nutrição é essencial para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas relacionas ao envelhecimento.
As recomendações alimentares para os Idosos devem sempre levar em consideração a essas alterações
fisiológicas, com maior atenção para as doenças que estão mais predispostas a aparecer nessa fase da
vida. As principais ferramentas para aumentar a expectativa de um envelhecimento saudável é a correta
avaliação do idoso para se obter um diagnostico mais preciso e a aplicação de uma intervenção nutricional
adequada. É dever de todos em oferecer garantias de um envelhecimento satisfatório, e do bem-estar da
pessoa idosa. O objetivo da presente pesquisa será compreender sobre a importância da nutrição na
qualidade de vida e saúde do idoso. A metodologia será realizar uma revisão de literatura, a qual
possibilitará determinar as temáticas ou problemas decorrentes do processo de envelhecimento e a
importância da nutrição nessa fase. A busca será feita pelas expressões “qualidade de vida, nutrição no
envelhecimento, e saúde do idoso” pelas principais bases de dados da área de saúde no período de 2008
a 2018. Espera-se por meio desse conhecimento adquirido, o desenvolvimento de politicas publicas para o
idoso e melhor capacitação do nutricionista, frente ao aumento do número de idosos no Brasil e a
necessidade de melhor qualidade de vida para esse grupo. Palavras chave: saúde do idoso, qualidade de
vida, envelhecimento saudável
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA A
IMPORTÂNCIA DO ALONGAMENTO NAS ATIVIDADES FÍSICAS ALLAN FREIRE RICARDO AUGUSTO
SQUARELLI Orientação: Profa. Dra. Ana Claudia Figueiredo Rebolho O presente trabalho tem como
objetivo geral investigar e apontar a importância do alongamento nas atividades físicas e na qualidade de
vida diária. De modo mais específico, pretende-se elencar os benefícios do alongamento em suas diversas
modalidades, como o alongamento dinâmico, ativo, passivo, balístico e isométrico, visando conscientizar o
leitor da importância do alongamento. O método empregado será uma revisão bibliográfica sobre o tema
em questão por meio de artigos e livros. Desde os anos de 1980 cresceu no mundo e, posteriormente no
Brasil, uma preocupação com hábitos saudáveis como uma alimentação equilibrada e a prática de
exercícios físicos. As atividades físicas que eram uma prática realizada por poucas pessoas, tornaram-se
popular e, assim, ocorreu também a profissionalização desta prática. Neste sentido, surgiu uma série de
procedimentos e métodos sobre como realizar estas atividades de modo que não prejudicasse o corpo.
Nestes procedimentos o incentivo da prática de alongar antes e depois dos exercícios ganhou espaço e
valorização. O objetivo do alongamento muscular é a realização de um exercício natural destinado a
relaxar os músculos antes e depois de uma atividade física mais intensa ou de fácil execução,
promovendo maior elasticidade aos músculos, tornando os movimentos mais fácies e soltos. Um músculo
bem alongado aumentara a movimentação das articulações comandada por ele, e, portanto, melhore sua
flexibilidade. Entretanto, há um grande debate a respeito da relação entre alongamento e prevenção de
lesão, por exemplo. Deste modo, gostaríamos de explorar, por meio de um levantamento bibliográfico, os
benefícios do alongamento e sua relação com a qualidade de vida. Este trabalho tem como recurso
metodológico a Pesquisa Bibliográfica que, de acordo com Gil (2002, p. 44), é: [...] desenvolvida com base
em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Embora em quase todos
os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas
exclusivamente a partir de fontes bibliográficas. [...] A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside
no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que
aquela que poderia pesquisar diretamente. Deste modo, a pesquisa bibliográfica dos temas afins será
realizada em buscadores como Scielo e Google Acadêmico e livros específicos da área. Ao longo desta
pesquisa buscamos mostrar a importância do alongamento: o que é, sua realização antes ou depois das
atividades físicas, modalidades e tipos de alongamento. Pudemos pontuar que o alongamento é a
promoção da flexibilidade e do relaxamento muscular. Neste sentido, há diversas modalidades que podem
ser praticadas como o alongamento estático, dinâmico, ativo, passivo, isométrico e balístico. De modo
geral, o alongamento é uma importante ferramenta para promover a flexibilidade e evitar lesões e deve ser
praticado com frequência.
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Introdução: A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa do neurônio motor, sendo
esta mais frequente em indivíduos com idade entre 55 e 75 anos. É uma entidade progressiva crônica e
letal, de etiologia desconhecida, que se caracteriza pela atrofia progressiva da musculatura estriada
esquelética, atingindo os membros superiores e inferiores, a fala e a deglutição, resultando no
comprometimento das atividades funcionais. Sua incidência na população varia de 0,6 à 2,6 indivíduos
portadores para cada 100.000 habitantes ao ano. Em geral leva a óbito devido às complicações
respiratórias em um período de 3 a 5 anos após o início dos sinais e sintomas. Objetivos: Aprofundar os
conhecimentos sobre a patologia, desde o aparecimento dos primeiros sintomas, até o seu desfecho. A
contribuição do enfermeiro frente aos riscos evidenciados neste processo degenerativo relacionado a ELA.
Justificativa: A ELA é uma doença crônica que afeta drasticamente a qualidade de vida, pois é uma
enfermidade progressiva, incapacitante de causa desconhecida. A prestação de cuidados a estes
pacientes constitui um desafio. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com
levantamento bibliográfico que será realizada na base de dados Da Literatura Latino – americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) da biblioteca online Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e
revista neurociências. Desenvolvimento bibliográfico: O papel da enfermagem no cuidado ao cliente vai
muito além de procedimentos e condutas terapêuticas tecnicistas, sendo importante a promoção do
conforto e melhor adaptação possível do cliente à realidade de uma doença crônica e incapacitante como
a ELA, necessitando um maior enfrentamento, integração, participação e responsabilização de toda a
equipe para a adaptação do cliente, juntamente com a família, a qual se vê sozinha e ansiosa com a
dependência e o sofrimento de um ente querido.
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Endurance é o termo utilizado para descrever a capacidade física que permite a um atleta sustentar por
um longo período de tempo uma atividade física predominantemente em condições aeróbias, isto é, dentro
dos limites do equilíbrio fisiológico denominado. São exemplos de exercício de endurance: o ciclismo,
corridas como maratonas, triátlon, entre outros exercícios que exigem alta resistência. Esses exercícios
são considerados extremamente intensos, e geram grande desgaste muscular, psicológico e fisiológico no
atleta, podendo induzir um desequilíbrio entre a síntese de radicais livres e a capacidade corporal
antioxidante, esse evento é conhecido como estresse oxidativo. A alimentação é imprescindível para a
melhora e recuperação do praticante de exercício físico. Além de ofertar de maneira adequada os
macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídeos) por meio de uma alimentação saudável, é possível
obter antioxidantes como as vitamina E, vitamina C, vitamina A, o mineral Zinco, além de catequinas e
flavonoides, muito utilizados, e super importantes para minimizar os efeitos desse tipo de exercício no
organismo. Portanto, essa pesquisa tem o objetivo, através de revisão bibliográfica de trabalhos
publicados no últimos 10 anos, apresentar a importância dos antioxidantes no exercício de endurance,
para recuperação física e apresentar as principais funções dos antioxidantes. 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: Antioxidantes, espécies
reativas de oxigênio e exercício de endurance e resistência. Espera-se com esse estudo, colaborar para
melhor compreensão da função antioxidante e a importância destes antioxidantes durante a execução dos
exercícios nos atletas de endurance, ajudando assim na melhora da performance.
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RESUMO A presente comunicação tem por objetivo apresentar um projeto de pesquisa que ocorreu no
ano de 2018, envolvendo Judô e ensino-aprendizagem. O intuito foi demonstrar as mudanças, melhorias
ou ganhos no rendimento e em outros aspectos do cotidiano escolar de um grupo de alunos inseridos
neste projeto, realizado numa academia estadual da cidade de São Carlos, Estado de São Paulo,
envolvendo alunos, docentes, gestão e pais. O resultado demonstrou em alguns desses alunos os
benefícios do Judô nos aspectos educativos, cognitivos e sociais desta prática desportiva no ambiente
educacional e social. A importância desse estudo a que se propõe foi promover o bem comum pela
transformação do indivíduo ao meio em que ele está inserido, e que se pode adquirir qualidades mais
favoráveis à vida da criança. O principal objetivo deste estudo foi analisar como o judô é capaz de causar
um impacto positivo em relação ao desenvolvimento da criança fazendo com que ela se desenvolva de
forma saudável tanto fisicamente quanto mentalmente e emocionalmente. No processo de entrevistas
foram utilizados questionários parcialmente abertos bem como observação livre, com o objetivo de
explorar ao máximo toda informação que possa contribuir com a pesquisa e colaborar para certificar que o
judô melhora o comportamento das crianças sob a percepção dos pais e do professor. A identidade do
professor da academia fora reservada, assim como a dos alunos e responsáveis que não terão seus
nomes divulgados. Os resultados dessa pesquisa de certa forma, comprovaram que o judô melhora o
comportamento das crianças sob a percepção dos pais e do professor. Embora talvez seja comprovada
essa hipótese, foi possível observar que essa relação de melhora seja efetiva não somente por conta do
judô, mas através de seus princípios, fundamentos e filosofia, mas principalmente devido a postura do
professor ou sensei. Palavras-chave: judô, criança, influência, desenvolvimento
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Através de revisão bibliográfica às principais bases de dados disponíveis, este estudo pretende analisar
alterações que ocorrem na microbiota intestinal de humanos por conta de uma alimentação desequilibrada
e desregrada e as possíveis relações disso com o desencadeamento de doenças psiquiátricas e
psicológicas. A microbiota intestinal dos humanos tem composição variada, podendo ser formada por
bactérias aeróbias e anaeróbias, com potencial patogênico ou benéfico à saúde, além de essas bactérias
poderem ser residentes, ou seja, são bactérias constantes no trato gastrointestinal (TGI) por conta de
hábitos alimentares regulares, ou transitórias, são as bactérias que se formam temporariamente no TGI
por fatores que alteram a regularidade da microbiota como alteração da alimentação e alterações de
fatores ambientais. (REIS, 2003). Para manterem-se em o equilíbrio no TGI humano, esses
microrganismos competem entre si por espaço e nutriente, o que gera o controle e a manutenção do
nosso organismo contra bactérias patogênicas (REIS, 2003) A constituição da microbiota acontece de
maneira individual em cada pessoa, parte pela constituição genética e parte por fatores externos como
alimentação e ambiente. (LANDEIRO, 2016) Fatores como, tipo de parto, aleitamento materno,
alimentação na primeira infância e uso de antibióticos podem ser grandes influenciadores da formação da
microbiota do indivíduo. (LEITE et al. 2014 ) A alimentação é o meio pelo qual os seres vivos adquirem os
nutrientes necessários para a manutenção do seu organismo, mas para os seres humanos o ato de se
alimentar vai além da nutrição, sendo um ato cultural e social. (RODRIGUES, 2015) A realidade da vida
moderna é que as pessoas estão constantemente ocupadas com diversas atividades e correndo contra o
tempo para realizá-las, por isso, a alimentação acabou sendo umas das últimas prioridades entre as
pessoas. A alimentação diversificada e equilibrada que garante os nutrientes necessários para o nosso
organismo cria uma relação de simbiose com as bactérias que vivem em nosso intestino onde, elas nos
garantem a proteção contra patógenos e a correta absorção e distribuição dos nutrientes, entre outros
fatores e nós garantimos a elas as condições de vida, procriação e reprodução ideais. Quando a
alimentação é desregrada e desequilibrada ocorre no organismo um processo de disbiose, um
desequilíbrio entre os microrganismos que povoam nosso TGI criando um espaço propício para as
bactérias patogênicas começarem a atuar em nosso organismo. (RODRIGUES, 2015) Estudos recentes
tem mostrado que essa relação, no entanto, vai além das funções fisiológicas e metabólicas; através de
vias bidirecionais de comunicação entre o TGI e o Sistema Nervoso Central (SNC), essa disbiose traz
consequências sobre a função encefálica. (LACH et al. 2017) Desta forma, acredita-se que desequilíbrios
na microbiota, bem como da sua comunicação com o SNC, pode levar ao desenvolvimento de doenças de
ordem neurológica como transtorno ansiedade e depressão.
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A presente pesquisa pretende estudar a percepção do enfermeiro em relação à utilização de brinquedos
no âmbito hospitalar. A internação hospitalar é um momento traumático para qualquer faixa etária,
principalmente com crianças, pois como a mente delas é mais fértil e tende a ser mais fantasiosa, elas
crêem que o processo de hospitalização é como um castigo para elas. Além deste fato, observa-se um
sofrimento por afastar as crianças de sua rotina comum de escola, brincadeiras e afins, sendo um fator
causal para riscos no desenvolvimento pessoal.No Brasil, com a promulgação da Lei Nº 11.104, de 21 de
março de 2005; a qual“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. Portanto, vê-se como indiscutível a necessidade de pesquisas
sobre o tema supracitado, haja vista que a Lei acima explicitada, data-se de um passado recente, ou seja,
precisa-se de maior conhecimento acerca do tema. O objetivo da pesquisa caracteriza-se por demonstrar
a importância da brinquedoteca para as crianças que se encontram internadas no âmbito hospitalar na
percepção do profissional de enfermagem, pois é fundamental para a melhora biopsicossocial dos
mesmos no que se refere também a auxiliar seu tratamento. A pesquisa do tipo de revisão bibliográfica da
literatura está fundamentada na revisão de artigos científicos que discorrem sobre a brinquedoteca
hospitalar. Até o presente momento, os resultados parciais desta pesquisa da brinquedoteca no âmbito
hospitalar corroboram com a indubitável necessidade da implementação e manutenção das
brinquedotecas para que continuem a exercer o papel influenciador de forma positiva para com o
tratamento das crianças que estão internadas nos hospitais.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 72



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

A RELEVÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM
AMBIENTE DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS

OLIVEIRA, J.V DE. (AUTOR PRINCIPAL); MARIA, S.R. (CO-AUTOR);
MROCZINSKI, A.L. (CO-AUTOR); CARDOSO,C.G. (CO-AUTOR);
MACHADO, C.P. (CO-AUTOR); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Atualmente, em decorrência do Programa Nacional de Imunização (PNI) ocorreu uma redução
importante na internação de pessoas com doenças infectocontagiosas, porém, nos últimos anos houve um
aumento no número de bactérias resistentes, em especial no ambiente hospitalar. As doenças
infectocontagiosas são causadas por bactérias ou outros microrganismos resistentes ao tratamento
farmacológico conhecido. Essas doenças costumam ser uma questão preocupante para o próprio
paciente, para sua família e também para a equipe de saúde, pois são pessoas que estão em contato
direto com o paciente e podem adquirir a doença também e até mesmo disseminá-las em outras alas do
hospital ou mesmo fora dele. Esse trabalho tem grande relevância sobre a prevenção de doenças
infectocontagiosas dentro dos hospitais e a finalidade de relatar a importância da prevenção dessas
doenças que são causadas por bactérias resistentes dentro das demais alas do hospital e a forma de
evitar contaminação cruzada entre os pacientes. Objetivo: identificar a maneira com que as doenças
infectocontagiosas se disseminam as formas de prevenção. Metodologia: Foi realizada uma pesquisa
bibliográfica em várias bases de dados da área da saúde, em busca de artigos acadêmicos que tratassem
sobre o tema de higienização das mãos em ambiente hospitalar de tratamento de pacientes com doenças
infectocontagiosas. Resultados parciais: até o presente momento, foram analisados três artigos que
abordaram o tema. Compreendemos a importância da prevenção hospitalar com relação as doenças
infectocontagiosas, aos pacientes que tem essas doenças como causa de internação e também a
contaminação cruzada. Conclusão: é necessária a higienização correta das mãos, se atentando aos
momentos que deve ser realizada e ao próprio procedimento para não ocorra contaminação no próprio
procedimento e/ou logo após ter sido feito e para tanto, são necessários insumos básicos para realizá-la,
bem como o uso de luvas quando necessário, evitando ao máximo que o próprio profissional de saúde se
contamine. Palavras-chave: Higienização das mãos, doenças infectocontagiosas, infecção cruzada.
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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. A violência é definida como o produto de um desejo destrutivo da
agressividade e é explicada pela teoria Psicanalítica no conflito psíquico entre Eros (pulsão de vida) e
Tânatos (pulsão de morte). Neste contexto, pode-se dizer que quando modelado pela figura paterna e pela
cultura da sociedade contemporânea este pode gerar traumas e repetições dos mesmos, provocando
deslocamento, sublimação e transferência, sendo que estes podem ou não ser expressos como atos
violentos. O de mal-estar presente na sociedade, sendo definido como a consequência da humilhação da
Figura do Pai acontecida nos séculos XVII e XVIII, em poucas palavras, a desestruturação da família
extensa para o de uma família nuclear, restringindo o poder paterno, ajuntando a morte da figura de Deus
diante o desencantamento do mundo decorrente da racionalização da sociedade e do discurso científico. A
normalização da violência na cultura brasileira na significativa e sutil maneira em que a mídia mostra os
ilegalismos e os ataques dos direitos humanos dentro da sociedade. Frente a esta realidade, este estudo
terá 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 a ser realizada será feita na abordagem qualitativa sendo conduzida, neste âmbito, uma
pesquisa descritiva. Participarão desta pesquisa 12 homens, com idades entre 18 e 60 anos que
cometeram homicídios ou que tiveram tentativas de homicídios e estão privados de liberdade há mais de
02 anos. A coleta de dados ocorrerá com o uso de um roteiro semiestruturado o qual será 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 serão trabalhados por meio de
Análise de Conteúdo Temática e serão interpretados à luz da Psicanálise. Palavras-chave: violência,
agressividade, pulsão de morte, Psicanálise, homicídio.
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A depressão é uma doença que afeta o humor, gerando tristeza profunda, persistente e desproporcional. A
sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma
variedade de sintomas físicos e comportamentais. Determinadas formas de depressão são levemente
diferentes ou podem se desenvolver por meio de situações únicas. A prática da atividade física ajuda
diminuir o sofrimento psíquico e físico, além de oferecer a oportunidade de envolvimento social, elevação
da autoestima e qualidade de vida. Dessa forma, é um instrumento de forte importância terapêutica
quando aliado ao tratamento farmacológico, bem como indicado por profissional especializado. O presente
estudo traz como tema os efeitos que a atividade física regular pode trazer para pessoas portadoras da
depressão na forma de complemento no tratamento, mostrando que através da mesma, conseguem
significativa melhora nos níveis de humor, sentimento de tristeza e estresse, devido ao aumento de
serotonina e endorfina no organismo, estimulando a sensação de bem estar, alegria e conforto.
Evidenciando também a relação dos indivíduos que manifestam a depressão através de uma estreita
relação com as condições e estímulos externos que recebe em uma prática de esportes de alto
rendimento, podendo afetar as orientações em suas metas e desempenho, assim como indivíduos
manifestam a depressão na forma de excesso de exercícios. Este estudo tem como recurso metodológico
a revisão bibliográfica desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de
livros, artigos científicos e sites acadêmicos utilizaremos os seguintes autores: (Del Porto, 1999),
(FERREIRA, 2001), (GIL, 2002), (BARBANTI, 2006), (ANTUNES, 2006), Santiago et al (2008).
(BARBANTI, 2010), (BARBANTI, 2011). o presente estudo tem como objetivo analisar a importância da
prática de atividade física como medida de auxílio no tratamento da depressão, bem como apresentar os
malefícios que a prática excessiva ou incorreta de exercícios físicos pode se relacionar a depressão.
Concluindo, a importante relevância de pesquisas e utilização da atividade física para o contínuo
progresso no auxílio ao desenvolvimento do tratamento e prevenção da depressão.
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O objetivo deste estudo foi verificar o nível de adequação das refeições servidas nos dois Restaurantes
Populares (RP-I e RP-II) e restaurante Bom Prato (BP) no município de São Carlos – SP. Foi calculado um
tamanho de amostra para cada restaurante, totalizando 643 indivíduos. Os usuários responderam a um
questionário para coleta de dados pessoais e socioeconômicos, grau de satisfação em relação ao serviço
oferecido pelos restaurantes, nível de atividade física e prevalência de Doenças Crônicas não
Transmissíveis (DCNT) e foram submetidos a avaliação do estado nutricional pelo cálculo do Índice de
Massa Corporal (IMC) e medida da circunferência abdominal (CA), de acordo com os critérios
estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A análise nutricional dos cardápios foi realizada
utilizando-se tabelas de composição química dos alimentos e a avaliação da adequação nutricional das
refeições às necessidades da clientela respeitou os parâmetros recomendados pelo Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) e pelas Dietary Reference Intakes (DRIs). As principais inadequações
observadas nos cardápios analisados relacionam-se ao elevado teor de sódio ofertado nos três períodos
(desjejum, almoço e jantar), baixa oferta proteica no desjejum do RP-I e teor de fibras insuficiente no
cardápio do desjejum do BP. O valor calórico total (VCT) das refeições se mostrou adequado aos
indivíduos com nível de atividade física intensa, porém, de maneira geral, ultrapassou a recomendação
máxima para os demais. Uma adequação no tamanho das porções servidas poderia contribuir
principalmente para a redução do VCT e da oferta excessiva de sódio nos cardápios desses
estabelecimentos. Quanto aos micronutrientes, foi possível observar que a quantidade de ferro ofertada
ultrapassou a recomendação diária nos períodos do almoço e jantar nos três restaurantes, tanto para
homens quanto para mulheres; o BP não forneceu iodo durante o desjejum e o teor de vitamina A excedeu
a recomendação diária para o sexo feminino no período do almoço. Os valores seguros de ingestão para
os micronutrientes, no entanto, não foram extrapolados. Foi detectada, também, alta prevalência de
sobrepeso, obesidade e de DCNT entre os usuários, e a inexistência de programas de educação
nutricional que poderiam contribuir para remodelar esse cenário. Apesar de os cardápios necessitarem de
algumas adequações, principalmente no que se refere ao conteúdo de sódio, foi possível observar que as
refeições servidas nos Restaurantes Populares e no restaurante Bom Prato contribuem significativamente
para a manutenção da segurança alimentar e nutricional de seus usuários, oferecendo refeições
compostas por grande variedade de alimentos de alto valor nutricional a preços acessíveis.
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Introdução: 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, podendo conter
quantidades de resíduos estabelecidos para avaliar sua classificação entre grosso, médio e fino. 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.
Por isso, torna-se essencial os cuidados com os frutos desde a plantação, com surgimento de pragas,
colheita, despolpamento, transporte, conservação e armazenamento. Objetivos: O presente projeto de
pesquisa visa trazer contribuição na área da saúde ao analisar a possível presença de contaminantes
microbiológicos em polpas de açaí congeladas e comercializadas no município de São Carlos, interior de
São Paulo. Metodologia: Foi feito um levantamento de número de estabelecimentos de venda de açaí na
cidade de São Carlos e dentre eles 17 apresentam a opção self-service os quais serão utilizados na coleta
de dados. Uma análise piloto foi realizada no Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Central
Paulista- UNICEP, para adequar a metodologia a ser utilizada na pesquisa, onde a amostra coletada ficou
mantida na embalagem disponibilizada pelo estabelecimento e sob temperatura de congelamento até o
momento da preparação. Houve a diluição da amostra em Solução Salina (NaCl) a 0,9 % em tubos com
concentração de 10–1, 10-2, 10-3 e 10-4 e em seguida inoculada na placa de Petri com o meio de cultura
ágar MacConkey, meio seletivo para enterobactérias, e levada para a estufa por 48h para avaliar o
possível crescimento de microrganismos. Resultados: O resultado será expresso pelo número de Unidade
Formadoras de Colônia por grama de material (UFC.g–1) e os valores obtidos serão comparados com a
Instrução Normativa n. 01 de 01/07/2000. Na análise piloto não houve o crescimento de bactérias. Como o
projeto está em fase inicial de andamento, será apresentado resultado parcial da análise e o final está
previsto para agosto de 2019.
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O leite é um dos alimentos mais consumidos mundialmente devido sua rica composição em proteínas ,
gorduras , carboidratos , sais minerais e vitaminas , características essas muito admiradas e requeridas no
campo nutricional. Diante disso , seu consumo e produção se expressam com notável importância em
diversos segmentos da indústria de laticínios e cotidianos, o quer torna fundamental que se discuta,
averigue e analise sempre questões que inferem sobre a sua qualidade, procedência e métodos de
produção utilizados. Ainda , é conveniente que , do mesmo modo que se dedica atenção ao leite , se
dedique tempo e rigor analítico sobre seus derivados e as respectivas produções , para que todo o
processo seja padronizado e qualificado . Assim sendo , este trabalho tem como objetivo discutir sobre a
importância e potencialidades das análises físico-químicas, principalmente sobre o leite cru recebido em
laticínios. Ademais, busca discutir como essas análises influem na avaliação da procedência e/ou
qualidade do leite, sempre de acordo com parâmetros, orientações, legislações e padrões nacionais de
qualidade e/ou controle. Para tanto, algumas análises específicas foram dirigidas sobre a qualidade do
leite recebido em um Laticínio do município paulista de Brotas. À vista disso, por meio do uso de uma
breve revisão de literatura recente, que embasou as discussões aqui presenciadas, assomou-se um
processo analítico específico realizado no local de estudo, em que as averiguações da qualidade e
procedência, especificamente voltaram-se às análises sobre a determinação de densidade, do teor de
gordura, do índice crioscópico, do teste de extrato seco total e desengordurado, detecção da presença de
urina, açúcar, amido, formol, álcool e cloreto, bem como a prova da redutase, todas realizadas a fim de
reconhecer esses aspectos determinantes sobre a qualidade e avaliação da procedência do leite, de modo
a encontrar situações problemas e/ou possíveis distorções. Sempre orientados a padrões delimitados e
claros, as amostras foram submetidas a esses processos de modo a compreender e averiguar sobre a
procedência, qualidade e padrões estabelecidos. Isto posto, após as análises, se chegou à conclusão de
que, no Laticínio em questão, o leite recebido e analisado consiste em um leite de qualidade e
padronizado, o qual ainda atende a especificidades de mercado e padrões sanitários de produção e
consumo. PALAVRAS-CHAVES: Análise físico-química. Leite Cru. Controle de Qualidade. Controle
Sanitário.
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RESUMO O leite é um alimento consumido no mundo todo, devido ao seu alto valor nutricional, e por ser
essencial para alimentação. É um produto perecível com condições favoráveis para o desenvolvimento de
diversos micro-organismos, inclusive os patogênicos. A qualidade e a conservação do leite estão
diretamente relacionadas à sua carga microbiana e as condições de higiene ao qual foi obtido, estando
sujeito a contaminação desde o processo de produção, transporte, armazenamento e distribuição, sendo
assim necessária avaliação da qualidade microbiológica deste produto. A pasteurização é um processo
que visa eliminar uma grande quantidade de micro-organismos presentes no leite. O presente estudo teve
como objetivo analisar parâmetros associados à qualidade microbiológica de duas marcas de leite
pasteurizado e “cru” obtidas de propriedades rurais distintas, comercializados na cidade de São Carlos –
São Paulo. Foram analisados os seguintes parâmetros: contagem de bactérias totais, Staphylococcus
aureus, Salmonella spp e Escherichia coli. A metodologia aplicada foi as da ABNT (Associação Brasileira
de Normas e Técnicas) e do Diário Oficial da União do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Dentre as amostras analisadas duas amostras, ou seja, 50%, (tipo “A” e “B”) não apresentaram
crescimento de micro-organismos, ao passo que as amostras de leite do tipo “C”, apresentaram
crescimento microbiano, porém não significativo. Já as amostras de leite “cru” estiveram em desacordo
com os padrões microbiológicos exigidos pela legislação. Estes resultados, portanto, indicam falha na
higiene (produção, transporte e armazenamento) e falta do processo de pasteurização. Concluímos,
portanto que são necessários mais estudos que avaliem esse tipo de produto, pois se trata de um produto
consumido por uma ampla parcela da população. Palavras-chave: leite pasteurizado; microbiologia;
higiene; leite; pasteurização.
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O Brasil é um dos mais importantes produtores de carne bovina no mundo, resultado de décadas de
investimento em tecnologia que elevou não só a produtividade como também a qualidade do produto
brasileiro, fazendo com que ele se tornasse competitivo e chegasse ao mercado de mais de 150 países
(EMBRAPA). Problemas relacionados à contaminação de carne bovina podem não ser prejudiciais
somente a saúde da população em geral. Mas também está relacionada diretamente à economia de um
país, se ocorrer um problema dessa natureza de contaminação acabará acarretando uma grande
desconfiança tanto no mercado nacional e internacional, fazendo com que ocorra uma diminuição no
consumo desses alimentos. A cadeia produtiva de abate de carne envolve várias etapas e processos de
segurança que começa com a criação, nutrição, rastreamento, transporte, abate, processamento,
distribuição, comercialização e consumo da carne bovina. O Brasil se tornou um dos países mais
importantes em comercialização e consumo de carne bovina, pois toma todos os cuidados necessários na
sua cadeia produtiva para que não ocorra falhas que possam comprometer sua produtividade e colocar em
duvida sua qualidade. Segundo Frazier, (1993, p. 511): Como a maioria dos alimentos perecíveis, a
conservação da carne pode ser feita através da combinação de vários métodos. Entretanto, devido ao
elevado teor de umidade, pH próximo à neutralidade e abundância em nutrientes, somado ao fato de que
alguns microrganismos se encontram nos gânglios linfáticos, ossos e músculos e que a contaminação por
microrganismos deteriorantes é quase inevitável, a conservação da carne torna-se mais difícil do que a
conservação dos demais alimentos. (FRAZIER, 1993 apud FEITOSA, 1999, p.5) A carne bovina está
submetida a vários riscos de contaminação e existem várias maneiras de se contaminar a carne desde o
modo como a mesma foi conservada, manuseada e a higiene dos manipuladores. Segundo Cavalli: Os
dados epidemiológicos do Brasil indicam o envolvimento da carne bovina in natura em 10,3% dos surtos
alimentares. Ainda evidenciam que os restaurantes estão em segundo lugar, conforme o número de
ocorrências de surtos de doenças transmitidas por alimentos. Desta forma, os serviços de alimentação
representam um setor cuja adoção de padrões para garantia da segurança do alimento tem significado
uma emergente necessidade para a saúde pública. (CAVALLI, (ano) apud MESQUITA, 2014, p.104). Por
se tratar de uns dos alimentos mais consumidos no Brasil e apresentar um grande risco de contaminação
por manipulação e armazenamento incorreto, fazendo com que ocorra um grande risco de contaminar
milhares de pessoas e causar um grande distúrbio na saúde pública, o estudo visa demonstrar a qualidade
da carne bovina que é vendida na cidade de São Carlos-SP.
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O câncer é um problema de saúde publica sendo com alta mortalidade no Brasil e no mundo com
potencial de crescimento nas próximas décadas, sendo considerada uma doença que ainda é um desafio
para a medicina. Os tratamentos convencionais mais utilizados contra os diversos tipos de cânceres
existentes são a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e imunoterapia, podendo estes procedimentos serem
aplicados de modo isolado ou em combinação, de acordo com o tipo do câncer e o estadiamento da
doença. Na maioria dos casos o tratamento adotado não surte o efeito desejado, e muitas vezes podem
causar uma variedade de efeitos colaterais tais como lesões nos tecidos saudáveis adjacentes ao tumor e
danos ao sistema cardiovascular diminuindo assim a qualidade de vida do paciente. Além disso, as células
tumorais só podem ser detectadas em pacientes com tumores avançados, pois estas estão presentes em
níveis extremamente baixos na circulação sanguínea. Detecção precoce e tratamento efetivo são
fundamentais para a qualidade de vida do paciente. Assim a necessidade do desenvolvimento de novas
metodologias tem sido investigada nos últimos anos e dentre elas destaca-se a utilização de sistemas de
nanopartículas no diagnostico e tratamento de pacientes com câncer. As nanopartículas com aplicação em
tratamentos do câncer tem como objetivo transpor as principais barreiras do organismo, reconhecer e se
acumular em alguns tipos de tumores e principalmente, transportar fármacos citotóxicos para as células
tumorais malignas poupando as células saudáveis. As nanopartículas podem interagir com biomoléculas
tais como enzimas, anticorpos e receptores, tanto na superfície como no interior da célula. A partir da
modificação química de superfície, as nanopartículas podem também ser revestidas e biofuncionalizadas
com uma variedade de moléculas bioativas para detecção seletiva, bem como para terapia não invasiva do
câncer. Assim as estratégias usando princípios da nanotecnologia têm permitido o diagnostico precoce, a
localização e o direcionamento do fármaco para as células tumorais potencializando a eficácia do
tratamento em razão de características farmacocinéticas peculiares como aumento do tempo do agente na
circulação sanguínea, absorção, volume de distribuição e meia-vida, sem que as células saudáveis sejam
alvo de sua ação. Essas características das nanopartículas vêm propiciando melhor eficácia do tratamento
e com raros efeitos colaterais e consequente sucesso clínico. Portanto, o objetivo deste trabalho foi
realizar uma revisão de literatura abordando os tipos de nanopartículas utilizadas, sua aplicabilidade e
eficácia no tratamento de pacientes oncológicos enfatizando os seus principais desafios e perspectivas.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE ENFERMAGEM AS MULHERES E OS
DIREITOS HUMANOS: DESAFIOS Devanira Lopes dos Santos José Adriano Borgato Maria Paula da
Silva Paula Beatriz Marciano Ribeiro Silvaney Soares de Matos Orientação: Tania Maria Marcondes-
Elisabete Gabriela Castellano Este trabalho discute a luta das mulheres frente aos desafios da efetivação
dos direitos humanos ao redor do mundo. Justifica-se, pois, as mulheres eram e, ainda são, em muitos
lugares, apenas provedoras e até sentidas como objetos. Por outro lado, os homens sentem, por vezes,
como se fossem os responsáveis pela parte financeira, tomam decisões independente da mulher aceitá-
las. As mulheres eram desvalorizadas e privadas de decidirem sobre a própria vida, não podiam cursar
ensino superior, não podiam trabalhar, decidir se queriam ou não se casar, ser mãe, criar uma família e
pior ainda, meninas eram forçadas a manter relações sexuais com idade mínima de 13 anos e se o
estuprador concordasse em se casar com a vítima o mesmo era absolvido da punição por estupro,
violência doméstica, casamento infantil, lei de igualdade entre homens e mulheres que não são cumpridas
e grávidas eram proibidas de irem à escola. Esta pesquisa é uma revisão de literatura, baseada no
levantamento bibliográfico de artigos disponibilizados em sites especializados. Ao redor do mundo, temos
direitos simples que foram ou ainda são negados em alguns países à mulher. Em média, 104 países ainda
impedem que mulheres realizem certas atividades de trabalho pelo simples fato de serem mulheres, são
negadas e são privadas de desejos e escolhas. Cada conquista é celebrada, a Lei Maria da Penha é um
esforço nesse sentido. Na área da Enfermagem Florence Nightingale é um exemplo de luta pelo seu
pioneirismo. Há luta para que a mulher seja vista em condições iguais ao homem, inúmeras mulheres
sustentam suas famílias, em casos, até melhor que homens. Contudo, a luta continua, para que a mulher
possa desabrochar suas potencialidades, tendo condições de trabalho, estudo, e o mais importante viver
como bem entender, sendo responsável pelo seu corpo, suas vontades, escolhas e regras.
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O Brasil, maior país da América Latina, tem uma população de aproximadamente 208,4 milhões de
habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A data de referência
do estudo foi realizada em 1º de julho de 2018 e estima taxa de crescimento populacional de 0,82% entre
2017 e 2018. Entretanto, a maioria da população não tem acesso às riquezas geradas no país e isso inclui
também ao acesso às necessidades básicas. Essa variabilidade também se reflete no cenário do consumo
de drogas psicotrópicas, chegando a ser marcante para algumas drogas específicas. O consumo de
cocaína é um exemplo típico, concentrando-se em algumas regiões do país, em especial no Sudeste e no
Sul do Brasil, sendo mais comum em algumas populações específicas e praticamente inexistente em
outras (Nappo et al., 1996; Nappo, 1996a, Noto et al., 1998). O uso de drogas é um fenômeno bastante
antigo na história da humanidade e constitui um grave problema de saúde pública, com sérias
consequências pessoais e sociais no futuro dos jovens e de toda a sociedade, uma vez que o seu
consumo não afeta somente o usuário, mas também as famílias e todos que ficam ao seu redor. Nas
gestantes, esse problema ganha ainda mais importância, pois a exposição dessas pacientes às drogas
pode levar ao comprometimento irreversível da integridade a ambos, mãe e feto. Devido a fatores
genéticos ou outros, alguns bebês podem ser mais vulneráveis. Há também diferenças na absorção
materna ou na excreção de determinadas substâncias que podem contribuir para esta variabilidade. No
entanto, alguns fetos podem ser capazes de resistir a níveis mais elevados de cocaína do que outros. O
consumo da cocaína durante a gestação é um tema especialmente delicado, com um forte peso
emocional, já que este é um momento tão especial na vida da mulher. Porém, muitas vezes, este consumo
é consequência de estresse, ansiedade e problemas sociais, dos quais essas gestantes buscam refúgio, e
o encontram nas drogas, a fim de encontrar soluções, o que, na verdade, só faz aumentar o problema.
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A partir de pesquisas realizadas com base de coleta de dados em fontes de legislação brasileira, artigos
científicos e livros, foi possível levantar os dados para podermos sintetizar em um plano de negócio
voltado a assessoria de gerenciamento no descarte de resíduos biológicos de serviços de saúde, com
essa visão e planejamento de ações sustentáveis ao meio ambiente houve a criação da AMBIENTUS,
uma empresa privada e com foco sanitarista com inovações e ações de sustentabilidade.
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM COLOSTOMIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
DA LITERATURA INTRODUÇÃO: A colostomia figura entre os principais problemas que afetam as
pessoas submetidas às cirurgias do trato gastrointestinal. Esse procedimento cirúrgico consiste na
exteriorização de uma alça do intestino fixada ao abdômen para eliminar o conteúdo intestinal. O
procedimento é indicado em algumas situações como: obstruções intestinais: agenesias e atresias
anorretais, neoplasias, doença inflamatória intestinal (ROCHA, 2011). Os impactos ao realizar esse
procedimento provocam inúmeros transformações na imagem corporal e a aceitação difícil dessa nova
condição, pois não dependerá do paciente o controle das eliminações e do odor, sendo muitas vezes
constrangedoras para o homem e principalmente para mulher. (MALAGUTTI, 2011). OBJETIVO: Identificar
na produção bibliográfica o impacto dos cuidados de enfermagem em pacientes com colostomia.
METODOLOGIA: Trata-se de revisão integrativa da literatura a partir de publicações científicas de
enfermagem. Foram inclusos no estudo os artigos nos anos entre 2013 a 2018, no idioma português e
com o texto completo disponível. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foram utilizados nesse estudo 07 artigos
e, desses artigos emergiram as seguintes categorias: cuidados com a ostomia, adaptação à alimentação e
lazer e o papel do enfermeiro nos cuidados com o paciente com ostomia. Cuidados com a Ostomia: Os
relatos evidenciam que a realização da higiene da bolsa coletora é realizada diariamente, diversas vezes.
A troca da bolsa em si, costuma ocorrer entre um intervalo de 3 a 7 dias. Adaptação à alimentação e lazer:
Relatos de adaptação nos alimentos e atividades cotidianas são frequentes entre os entrevistados. O
primeiro caso relaciona-se a evitar produção excessiva de gases, odores ou fezes. Nota-se que alimentos
gordurosos ou consistentes costumam causar esse efeito negativo nos pacientes, o que causa um impacto
direto nas atividades cotidianas. A tendência é que os pacientes evitem viagens longas onde tenham a
necessidade de se alimentar longe de casa ou, quando necessário, previnem-se de maneira a restringir a
alimentação já no dia anterior a um evento social, como festa ou passeio. O papel do enfermeiro no
cuidado com o paciente com ostomia: A participação do enfermeiro é fundamental na elaboração de um
planejamento da assistência voltado para a prevenção das complicações da colostomia. A realização de
orientações adequadas aos pacientes é necessária para o melhor desse grupo. Conclusão: O motivo
principal para a realização da ostomia nesse grupo de pacientes é a neoplasia de cólon e reto (Câncer
colo retal), sendo a colostomia descendente a técnica mais aplicada. Para 60% dos pacientes, a ostomia
representou um processo permanente, cujo convívio irá percorrer por toda a vida. Visto o cuidado
permanente necessário, entende-se que o enfermeiro deve desempenhar um papel chave na recuperação
e adaptação fisiológica e psicológica do paciente, incentivando para que o mesmo retorne às suas
atividades cotidianas para a manutenção da qualidade de vida. Referências BLombergj, L
agergrenJ,Martin L,mattssonF,LagergrenP.Complications after percutaneous endoscopic gastrstoomy in a
propective study.SCAND j Gastroenterol.2012,v.47,n.6: 737-742. Malagutti W, Kakihara CT. Curativos,
estomias e dermatologia: uma abordagem multiprofissional. São Paulo: Martinari; 2011.
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RESUMO: A fibromialgia (FM) é uma doença crônica não inflamatória que atinge cerca de 5% da
população mundial, é uma síndrome reumática de etiologia desconhecida, que acomete principalmente
mulheres, que referem dor generalizada, rigidez matinal, fadiga crônica e outros fatores associados à
doença, como depressão e ansiedade. Sua principal característica é o quadro de dor crônica, muitas
vezes incapacitante, e a ele se somam diversos outros sintomas, distúrbios do sono, distúrbios da marcha
e de equilíbrio, fraqueza muscular. Estes problemas alteram de forma significativa a independência destes
pacientes com a síndrome. A FM é uma doença crônica com grande prevalência mundial, que afeta o
sistema de saúde, em vista da necessidade de cuidados contínuos que estes pacientes têm. Além disso,
existe um impacto econômico importante, não apenas pelo custo do tratamento, mas também pela
dificuldade em realizar as tarefas laborais que estes pacientes podem apresenta. Pesquisam mostraram
que o tratamento da FM melhorou o estado clínico dos sujeitos com a doença, bem como reduziu os
custos da doença, diminuindo a utilização de recursos do sistema de saúde e aumentando a produtividade
.Estudos mostram que os exercícios físicos podem ser usados para diminuir os sintomas e influenciar na
adaptação à uma nova condição de vida através da redução das limitações físico-funcionais. Os exercícios
físicos utilizados para o tratamento podem ser vários, mas os resistidos são os que geram melhores
resultados entendendo resistência muscular como o número de vezes que um paciente se movimenta em
uma quantidade submáxima. Estudos realizados mostram que dentre os exercícios resistidos aplicados os
de moderada a alta intensidade levam de forma geral ao aumento da resistência a atividades físicas e
tolerância ao exercício; em contrapartida os exercícios de baixa a moderada intensidade levam a uma
melhora significativa no quadro clinico de dor, diminuição da fadiga e melhora da qualidade do sono além
dos benefícios psicoafetivos. O presente estudo tem como objetivo geral mostrar a eficácia do tratamento
fisioterapêutico no combate dos sintomas da fibromialgia a partir das pesquisas publicadas. Foi realizado o
levantamento bibliográfico, através do uso de base de dados Scielo e Google Acadêmico, onde foram
encontrados 10 artigos científicos que abordavam o tema. Dos artigos encontrados, 5 foram selecionados
com base nos critérios de inclusão, que consideravam os estudos em português, com menos de 5 anos de
publicação e onde mostravam as variadas estratégias fisioterapêutica e sua eficácia no tratamento da
síndrome. Dos artigos 2 artigos indicavam a eletroterapia, foi utilizado o TENS como um recurso para
melhorar a sensibilidade dolorosa dos tender points, associado a um programa de exercícios de
alongamento muscular em pacientes com fibromialgia. Dos artigos 3 abordavam a cinesioterapia como
tratamento, onde atua na melhora do quadro cardiorrespiratório, treinamento de força muscular e
alongamento muscular, melhora da dor global do paciente, produzindo efeitos positivos sobre os sintomas
da fibromialgia. Conclui-se a eficácia da fisioterapia na diminuição dos sintomas, através de abordagens
terapêuticas, como exercícios físicos e uso de eletro-termo-foto-terapêuticos, proporciona ao paciente
melhora da dor, da capacidade funcional e contribui para a manutenção de sua qualidade de vida.
Palavras-chaves: Fibromialgia, Tratamento Fisioterapêutico, Qualidade de Vida
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A presente pesquisa mostra a atuação dos farmacêuticos nas indústrias, a compra de matérias primas até
o final da etapa de embalagens e expedição. Portanto, justifica-se, a realização de estudos sobre essa
temática, pois por meio do conhecimento e da informação pode-se saber corretamente da área de atuação
e as atribuições do farmacêutico na indústria farmacêutica, destacando sua importância no exercício da
profissão, a falta de informação existente sobre a indústria farmacêutica leva-se a falta de interesse nesse
grande trabalho que é feito dentro de uma indústria. Objetiva-se informar a atuação do farmacêuticos
industrial, despertando o interesse por essa importante área de exercício profissional. A presente pesquisa
á um levantamento bibliográfico, sistematizado, e fundamenta-se na revisão de artigos científicos
disponibilizados em sites especializados e em livros de literatura específica da área e questão. Os
farmacêuticos industriais responde pela garantia da qualidade que deve se assegurar que as operações
de produção e controle de qualidade estejam especificadas por escrito através de procedimentos
operacionais padrão, devidamente, aprovados e arquivados. Além disso coordena e planeja o programa
de treinamento em boas práticas de fabricação, capacitando colaboradores de diversos setores,
desenvolve programas de validação de processos, validação de limpeza, calibração e qualificação de
equipamentos e instrumentos, participa da qualificação e certificação de fornecedores de materiais e
equipamentos. No desenvolvimento de novos produtos o farmacêutico industrial deve participar dos
processos de pesquisa de medicamentos que poderão ajudar no tratamento de doenças, entre elas,
aquelas até agora incuráveis, bem como cosméticos de indicação de terapêuticas, entre outras
importantes atuações. No do controle de qualidade o farmacêutico industrial responde pelos sistemas de
desvios de qualidade, auditorias internas e externas, controle de mudanças, dúvidas e reclamações de
mercado, e é responsável pela aprovação/rejeição do produto final. Os conceitos de Garantia da
Qualidade, de Boas Práticas de Fabricação e de Controle de Qualidade são aspectos inter-relacionados
do gerenciamento da qualidade são elementos fundamentais para a fabricação de medicamentos com
qualidade, podemos afirmar que a "Garantia da Qualidade" é a totalidade das providências tomadas com
objetivo de garantir que os medicamentos estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos, para que
possam ser utilizados para o consumo da população. Portanto a Garantia da Qualidade incorpora as Boas
Práticas de Fabricação, e outros fatores como projetos arquitetônicos, plantas industriais para que os
fluxos de produção não sofram contaminação cruzadas. Um sistema apropriado da Garantia da Qualidade
aplicado à fabricação de medicamentos deve assegurar: I Que os medicamentos sejam projetados e
desenvolvidos considerando a necessidade do cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. II As
operações de produção e controle estejam especificadas por escrito e as exigências de BPF cumpridas. III
As responsabilidades gerenciais estejam claramente especificadas na descrição de cargos e funções. IV
Sejam tomadas providências à fabricação, suprimento e utilização correta das matérias primas. V Sejam
realizados todos os controles nas matérias primas, produtos intermediários, produtos granel, bem como
outros controles em processo, calibrações e validações. Entre outras.
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A obesidade apresenta hoje características de epidemia mundial, ultrapassando inclusive a questão da
fome. O presente trabalho teve como objetivo, através de medidas antropométricas de uma população de
adultos e idosos, classificação do estado nutricional e análise dos resultados em comparação com a
literatura, evidenciam que a obesidade como um grave problema de saúde pública, relaciona-se com as
principais Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que são responsáveis por 38 milhões de mortes no
mundo e grande parte poderia ser evitada por meio de mudanças nos hábitos alimentares e estilo de vida
mais saudáveis, destacando a importância do profissional de nutrição. O objetivo do atual estudo foi
verificar a prevalência da obesidade na população de adultos e idosos nas cidades de São Carlos e
Araraquara. A pesquisa foi realizada com 60 adultos e idosos da cidade de São Carlos e Araraquara (SP).
A avaliação antropométrica foi desenvolvida por meio dos dados de peso e altura. Após essa etapa, foi
realizado o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) pela fórmula IMC = peso (kg) / (altura)2 (m) e
classificado o estado nutricional em baixo peso, eutrofia, sobrepeso, obesidade grau I, obesidade grau II e
obesidade grau III. Os resultados obtidos com essa pesquisa foram: a faixa etária mais prevalente entre 20
a 29 anos e o estado nutricional mostrou-se que 1,67% do grupo estudado foi classificado com baixo peso,
56,67% com eutrofia, 28,33% com sobrepeso, 11,67% com obesidade grau 1 e 1,67% com obesidade
grau 2. Conclui-se que 13,34% da população avaliada se encontram com obesidade e 28,33% se
encontram com sobrepeso, mas a maioria ainda está eutrófica (56,61%). Notou-se, mesmo em amostra
diminuta da população, que estamos diante de um problema de saúde pública alarmante. Os resultados
encontrados nesta pesquisa levam a prever que os gastos com a saúde pública dessa população sejam
altos para a prevenção e tratamento da obesidade. Os dados demonstram a importância do papel do
nutricionista no cenário social atual, que deve ser voltado tanto à prevenção quanto ao tratamento da
obesidade, o que representa um desafio a esse profissional, frente ao aumento cada vez maior de
alimentos ultraprocessados, fast foods e estímulo de dietas muito restritivas, seguidas de práticas de
compulsões alimentares, influenciadas pela mídia e redes sociais. Palavras-Chave: Obesidade,
epidemiologia, avaliação nutricional.
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O ritmo de crescimento da população idosa tem sido sistemático e consistente no Brasil, o país contava
com uma população de cerca de 19 milhões de idosos em 2009, já em 2016 chegou a 29,6 milhões. Com
esse aumento, desenvolver projetos voltados para melhoria da saúde para as pessoas dessa faixa etária
se tornou indispensável, visando não apenas uma sobrevida maior e sim um progresso da condição de
vida. Sabe-se que a alimentação saudável tem papel fundamental, pois não envolve apenas o ato de
comer, ela engloba também as necessidades psicológicas, sociais e culturais. Desse modo, o
comportamento alimentar apresenta aspectos biológicos, cognitivos, situacionais e afetivos. O objetivo
desse trabalho é avaliar a qualidade de vida e a adoção de práticas alimentares saudáveis em 45 idosos
com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, assistidos por duas Instituições de Longa
Permanência (ILP) no município de Brotas-SP. Ele possibilitará também conhecer a realidade e a vida
dessas pessoas em um ambiente Institucional, identificando sua rotina e seus hábitos. A metodologia
utilizada será uma pesquisa através de dois questionários, sendo o primeiro com variáveis
sociodemográficas, para identificação de dados como amostra, sexo, e o outro O Medical Outcomes Short-
Form Health Survey (SF-36) que possibilita a avaliação do estado de saúde das pessoas. Será observada
também a alimentação servida nas duas ILP participantes da pesquisa, analisando quantidade e qualidade
dos alimentos. Com esse trabalho espera-se entender o sentido de qualidade de vida do ponto de vista
dos idosos, que abrange muitos significados em que muitas vezes não são conhecidos, almeja-se também
através das análises da alimentação, criar uma nova metodologia de nutrição para essa faixa etária
visando não apenas composição nutricional, mas lembranças e sentimentos que aquele alimento desperta
nos idosos. Palavras chave: Idosos, Qualidade de vida, Alimentação.
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A rotina humana está mais dinâmica, exigindo competências multitarefas de indivíduos fisiologicamente
despreparados para a mudança. Alterações no estilo de vida e nos hábitos alimentares aumentam a
prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O presente trabalho buscou investigar a
prevalência de sobrepeso ou obesidade entre estudantes universitários da UNICEP. A dez voluntários,
selecionados aleatoriamente entre os estudantes do Campus 2, aplicou-se um questionário, abordando-se
hábitos alimentares e estilo de vida, e aferiram-se o peso e a altura, para determinar o respectivo Índice de
Massa Corporal (IMC). A amostra apresentou uma idade média de 27,9 anos, sendo majoritariamente
solteira (70%), que residia com a família (90%) em São Carlos (80%). Sobre estilo de vida, apenas uma
pequena parcela (10%) declarou-se tabagista, enquanto a maioria (60%) afirmou consumir algum tipo de
bebida alcoólica, ainda que ocasionalmente. Parte dos voluntários (30%) declarou praticar atividade física
com uma frequência semanal inferior a 3, o que é compatível com as taxas mundiais publicadas
recentemente pela OMS (27%), mas destoantes dos índices brasileiros. A falta ou baixa frequência da
prática de exercícios pode levar ao desenvolvimento de alguma DCNT. Todos os voluntários declararam
ter ao menos um familiar próximo (pais, irmãos ou avós) portador de diabetes, hipertensão,
hipercolesterolemia, doenças coronarianas, câncer ou obesidade, tornando-os candidatos potenciais à
DCNTs, sendo que 40% já experimentaram ou apresentam pe uma das enfermidades citadas. Quanto aos
hábitos alimentares, aproximadamente metade dos entrevistados declarou fazer apenas as principais
refeições diárias (café-da-manhã, almoço e jantar), que pode-se traduzir em longos intervalos entre as
refeições, com alta probabilidade de consumir alimentos de maior densidade calórica. Isso poderia ajudar
a explicar o fato de 40% dos participantes apresentarem quadro de sobrepeso ou obesidade, um dos
riscos para às DCNTs. Mesmo o IMC médio dos participantes indicando eutrofismo, os resultados alinham-
se aos recentes dados epidemiológicos do Ministério da Saúde, segundo os quais, cerca de 54% dos
brasileiros apresentam excesso de peso . No entanto, que, para se desenhar o panorama de prevalência
de sobrepeso/obesidade na população de alunos mencionada anteriormente, é necessária uma amostra
muito mais representativa, considerando-se a totalidade alunos que frequentam a instituição.
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AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE SUPLEMENTOS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Nos últimos anos há uma preocupação excessiva em atingir os ditos padrões de beleza atuais que muitas
vezes são difíceis de serem alcançados, levando as pessoas à busca pela perfeição imposta por estes
padrões. Muitos procuram na prática de atividade física, uma forma de atingir seus objetivos, almejando
alcançar corpos definidos, musculosos ou magros. Muitas vezes, são levados por modismos como, por
exemplo, o uso de suplementação nutricional, muitas vezes sem pensar sobre os riscos que podem causar
o consumo abusivo desses produtos. Aproveitando-se disso, as empresas lançam no mercado
suplementos que prometem gerar efeitos imediatos, o que estimula os consumidores a comprarem esses
produtos com o objetivo de melhorar sua saúde, apresentar rapidez na conquista dos resultados e,
inclusive, otimizar a performance física. Mesmo dentro de uma mesma classe de suplementos, existem
formulações, dosagens, momento para uso e indicações variadas, o que pode confundir os consumidores
que não buscaram ajuda profissional especializada sobre a forma correta de uso. Conforme a Resolução
CFN nº 390 (Brasil, 2006), o nutricionista é o profissional habilitado para realizar a prescrição de
suplementos nutricionais, respeitando os regulamentos em níveis máximos pela (ANVISA) Agência
Nacional de Vigilância Sanitária. Portanto o objetivo do estudo é analisar o consumo de suplementos
alimentares em academias com a finalidade de compreender o perfil dos usuários e as forma de consumo
dos suplementos, possíveis efeitos colaterais, tipo de suplementação mais consumida, se há
acompanhamento de profissional, dentre outros. Espera-se com essa pesquisa, considerar o uso
inadequado de suplementos alimentares entre praticantes de atividades físicas e a preocupação excessiva
com o corpo perfeito e os decorrentes perigos à saúde, faz-se importante a caracterização do perfil dos
adeptos à suplementação.
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IDOSOS

MUZZETI.G. (AUTOR PRINCIPAL); GASPARIN, L.C. (CO-AUTOR);
VENTURA, A.F. (CO-AUTOR); MAZARIM, A.B. (CO-AUTOR); SOUZA,

J.A.M. (CO-AUTOR); RUBIATTI, A.M.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A obesidade é conceituada como uma doença crônica resultante de um balanço positivo de energia por
tempo prolongado, produzindo excesso de gordura corporal ou acúmulo de gordura no tecido adiposo em
extensão tal que acarreta prejuízos à saúde. Em um estudo realizado em 2013, sobre a análise
comportamental de pacientes obesos, constatou que além das implicações na saúde física, a obesidade
também está fortemente associada aos desequilíbrios psicoemocionais como ansiedade, baixa motivação,
depressão, dificuldades no convívio social, onde o sofrimento físico promove dificuldades nos cuidados
consigo mesmo, indicando que quanto maior o nível de obesidade, maiores são os níveis de sintomas
psíquicos e sugere que a prática de exercícios físicos aliados à reeducação alimentar e psicoterapia são
importantes instrumentos para a obtenção de sucesso no tratamento. Em virtude desses fatos, o Ministério
da saúde publicou os dez passos para o peso saudável. Esse material é oriundo do Plano Nacional para a
Promoção da Alimentação Adequada e do Peso Saudável, visando à modificação do estilo de vida da
população brasileira, principalmente, sobre a prática alimentar e atividade física. Porém, a divulgação dos
dez passos por si só não é satisfatória e nem eficaz, sem um trabalho de educação nutricional associado.
Logo, recomenda-se uma atenção especial e medidas emergências que visem reverter o atual quadro da
epidemia do excesso de peso. O objetivo do trabalho foi realizar avaliação antropométrica de adultos e
idosos da cidade de São Carlos/SP. Tal avaliação foi desenvolvida por meio da obtenção dos dados de
peso em quilos e altura em metro. Após essa etapa, foi realizado o cálculo do índice de massa corporal
(IMC) pela fórmulaIMC = Peso (kg)/altura (m)². Os resultados obtidos com a presente pesquisa foram: a
faixa etária mais prevalente entre 18 a 49 anos e pelo estado nutricional verificou-se que 42% foram
classificados com eutrofia, 38% com sobrepeso, 18% com obesidade grau I e 2% com obesidade com
grau II. Concluiu-se com esse trabalho que a prevalência de sobrepeso foi de 38% e de obesidade foi de
20%, totalizando 48% a prevalência de excesso de peso entre as pessoas avaliadas, o que representa um
resultado preocupante, tendo em vista as complicações para a saúde, decorrente da gordura corporal. O
papel do nutricionista na prevenção e tratamento da obesidade é promover hábitos alimentares mais
saudáveis por meio da utilização de atividades de educação nutricional, que influencia na busca para
melhorar o conhecimento nutricional e, em especial, nas atitudes e comportamentos alimentares. Palavras
Chave: Obesidade, epidemiologia, avaliação nutricional.
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GOMES, C.P. (AUTOR PRINCIPAL); VENDRASCO, E. (CO-AUTOR); VAM
BEIK, J. (CO-AUTOR); RUBIATTI, A.M.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A dependência química tem se tornado um paradigma para saúde pública, pois nisso engloba famílias,
profissionais da saúde, educadores, enfim toda a sociedade. Ela está relacionada a hábitos alimentares
diferentes, devido a mudança do apetite, prejudicando algumas vezes o metabolismo de nutrientes. Devido
a isso pode acarretar a desnutrição durante o uso ou o excesso de peso durante tratamento de
reabilitação. As drogas ou o álcool são capazes de causar euforia ou até mesmo aliviar um sofrimento de
um dependente, ela tem uma semelhança em comum: atua de forma completamente diferente na forma de
prazer ou de recompensa que produz como consequência a liberação da dopamina. Os hábitos
alimentares são alterados por algum consumo de droga, fazendo então que no estado compulsivo dela,
eles passam dias sem se alimentar tendo em consequência o baixo peso. A alimentação deve ser
valorizada, considerando que para uma boa nutrição, as pessoas devem consumir alimentos de todos os
grupos alimentares e seis vezes ao dia para diminuir o risco de compulsão alimentar. O objetivo será
realizar a avaliação nutricional de pacientes do sexo feminino que passam por tratamento de dependência
química ou álcool em uma comunidade terapêutica localizada na cidade de São Carlos (SP). A pesquisa
do tipo experimental, cuja metodologia proposta será realizar a avaliação dos hábitos alimentares através
de inquéritos alimentares (registro habitual alimentar e questionário de frequência alimentar) e a avaliação
antropométrica com a coleta de dados de peso, altura e circunferência abdominal. Serão avaliadas 35
pacientes adultas do sexo feminino que estiverem em tratamento de dependência química ou álcool de
uma comunidade terapêutica da Cidade de São Carlos durante o desenvolvimento da pesquisa. Com essa
pesquisa espera-se que como futuras nutricionistas e profissionais da saúde, possamos ajudar os
dependentes químicos e alcoolistas a lidarem com o estado de abstinência de seus vícios, sem se
tornarem compulsivos por comida e ganharem peso ao ponto de desenvolverem a obesidade. A prioridade
é a promoção de hábitos alimentares e de estilo de vida saudáveis, independente do estado de saúde ou
doença. Palavra-chave: Dependência química, alcoolismo, avaliação nutricional, compulsão alimentar.
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IDOSOS COM DOENÇA RENAL CRÔNICA EM
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SÃO CARLOS (SP)
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PAGGIARO, L. (CO-AUTOR); RUBIATTI, A.M.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A definição de Doença Renal Crônica (DRC), proposta pela National Kidney Foundation Americana (NKF),
baseia-se numa lesão presente por um período igual ou superior a três meses, definida por anormalidades
estruturais ou funcionais do rim, com ou sem diminuição da filtração glomerular, evidenciada por
anormalidades histopatológicas ou de marcadores de lesão renal, incluindo alterações sanguíneas ou
urinárias, ou ainda de exames de imagem. Diante disso, a DRC que é vista como uma intercorrência
estressora possui um impacto que pode surgir a qualquer tempo e permanecer, alterando o processo de
ser saudável de indivíduos ou de grupos. O dependente de hemodiálise vivencia uma repentina mudança
no seu cotidiano e o modo pelo qual enfrenta a situação é particular, porém de grande relevância. Para
tanto, é necessário estimular sua capacidade, para se adaptar de maneira positiva ao novo estilo de vida e
assumir o controle do seu tratamento, abordando saúde e doença não como elementos opostos, mas
como parte de um processo único. Tendo-se em vista que a insuficiência renal crônica é um problema de
saúde pública global e se propaga silenciosamente no indivíduo com expressão dos seus sinais quando a
função renal já está comprometida, o presente estudo terá como objetivo realizar a avaliação nutricional de
pacientes adultos e idosos com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise, assim como, alguns
objetivos específicos ao identificar os aspectos psicológicos relacionados à alimentação e envolvidos no
processo da doença; analisar as doenças associadas à insuficiência renal; avaliar os exames bioquímicos;
coletar dados antropométricos e informações sobre a alimentação dos pacientes; caracterizar os pacientes
com insuficiência renal em programa dialítico. Será desenvolvida uma pesquisa qualitativa e quantitativa,
através de um estudo transversal em pacientes adultos e idosos com Doença Renal Crônica no Centro de
Hemodiálise da cidade de São Carlos (SP), a fim de coletar os dados no prontuário do paciente para
análise dos exames bioquímicos e dados antropométricos (peso, altura, circunferências de braço e
abdominal) e, caso não tenha disponível essas medidas, os dados serão coletados pelas pesquisadoras.
Além disso, os pacientes responderão um questionário com questões sobre dados pessoais, dificuldades
para adesão ao tratamento nutricional, sentimentos e percepções associadas ao tratamento, hábitos
alimentares e presença de outras patologias. Com essa pesquisa espera-se encontrar um número
expressivo de desnutrição e deficiências nutricionais, dificuldades ao lidar com os aspectos emocionais e
nutricionais no processo da doença, alterações nas preferências e hábitos alimentares durante o
tratamento dialítico, modificações nos exames bioquímicos (albumina, creatinina, ureia, fósforo, sódio,
potássio) e outras patologias associadas à Doença Renal Crônica. Ao nutricionista, diante dos resultados
encontrados, caberá realizar orientações nutricionais pertinentes a cada paciente, contribuindo com a
melhora do estado nutricional e de saúde e, principalmente, com a qualidade de vida dessas pessoas.
Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Hemodiálise. Avaliação Nutricional.
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BENEFÍCIOS DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS PARA PESSOAS COM DIABETES MELLITUS TIPO 2
JUNIOR, M.F.G. (AUTOR PRINCIPAL); CAMARGO, G.M. (CO-AUTOR); MARINE, D.A. (ORIENTADOR).
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP) O Diabetes Mellitus (DM) não é uma
simples doença, mas sim um grupo de distúrbios metabólicos que compartilha a característica subjacente
comum à hiperglicemia. Provoca perdas significativas na qualidade de vida (como lesões renais, oculares,
neurológicas, nos membros inferiores) e ainda, apresentando uma alta taxa de mortalidade; portanto, pode
constituir um sério problema de saúde pública. O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é o mais comum e está
presente em 90% a 95% dos casos. Nela, o indivíduo produz insulina, mas essa insulina não exerce
adequadamente seu papel no controle da glicose no sangue porque o corpo resiste a ela, aumentando os
níveis de glicose. Estudos apontam que existem fatores que aumentam as chances do aparecimento e
desenvolvimento da doença. Entre esses fatores de risco, encontra-se a maior idade, histórico familiar da
doença e maior peso corporal. Nesse sentido ainda, estudos epidemiológicos apontam que o
sedentarismo (falta de atividade física), favorecido pela vida moderna, também é um fator de risco
potencial no desenvolvimento da patologia. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo por
meio de pesquisa bibliográfica, verificar os benefícios dos exercícios físicos em pessoas que são
acometidas pelo DM2; ainda, apontar a relevância dos exercícios aeróbicos para a melhora das pessoas
acometidas com a doença. Os estudos analisados no presente trabalho sugerem que programas de
exercícios físicos são relevantes no tratamento e reabilitação como estratégia não farmacológica, de várias
disfunções crônico-degenerativas, dentre elas o DM. Pode-se verificar também que um programa de
exercícios físicos regulares, moderados e bem orientados, auxilia no controle glicêmico do indivíduo
portador de DM2, que faz uso ou não de insulina. Nesse sentido, verificou-se que os exercícios aeróbicos
como caminhar, nadar, correr, andar de bicicleta, são recomendados. Esses podem proporcionar
benefícios como o aumento da capacidade cardiorrespiratória, diminuição da frequência cardíaca de
repouso, aumento da força e resistência muscular e em específico, a melhora do perfil lipídico e o controle
da glicemia. Em razão das adaptações metabólicas que provocam no organismo, tais exercícios, podem
produzir redução de peso corporal com melhora significativa na elevação da sensibilidade dos tecidos à
insulina; a tolerância à glicose aumenta, permitindo desta forma, menor restrição à ingestão de glicídios e
ainda, a redução da glicosúria. Pode-se por meio do presente trabalho ainda, inferir que os efeitos
relacionados a prática regular de exercícios físicos, em especial aos aeróbicos, relacionam-se não apenas
as melhoras somáticas e fisiológicas aos indivíduos com a DM2, mas também as psicológicas, a partir do
momento que a pessoa se sente mais ativa dentro da sociedade.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente estudo teve como objetivo demonstrar a importância dos biomarcadores no diagnóstico de
doenças cardiovasculares e avaliação do grau dos danos causados ao miocárdio, visto que essas doenças
tem se tornado nos últimos anos as de maior causa de morbimortalidade no Brasil e no mundo. Os
biomarcadores são macromoléculas intracelulares dos miócitos cardíacos, que incluem enzimas, proteínas
contráteis e mioglobina. Quando há lesão do miocárdio, a perda da integridade da membrana dos miócitos
permite a libertação dessas substâncias para a corrente sanguínea que são quantificados por testes
bioquímicos. Além da sua utilidade no diagnóstico ou na exclusão de infarto agudo do miocárdio, os
biomarcadores cardíacos fornecem informação prognóstica e são utilizados para orientação terapêutica.
As troponinas T (cTnT) e I (cTnI), as enzimas desidrogenase láctica (DHL), aspartato aminotransferase
(AST), isoenzima MB da creatina quinase (CR-MB) e mioglobina, são os biomarcadores mais utilizados
para detecção de tais danos às células cardíacas. A DHL e a CR-MB, foram as primeiras a serem
utilizadas no diagnóstico, apresentando elevações em suas concentrações tornando possível a estimativa
do tamanho do dano causado em casos de infarto do miocárdio. Recentemente foram desenvolvidos
novos marcadores de lesão miocárdica, com maior cardioespecificidade, como a troponina I e a T. As
troponinas são classificadas como marcadores específicos de injúria celular, regula a reação cálcio-
dependente da miosina com a actina. As troponinas e mioglobinas se mostraram serem os biomarcadores
mais específicos para as doenças do miocárdio. Assim, este estudo permitiu a compreensão da atividade
e atuação dos biomarcadores cardíacos e sua relevância no fornecimento de informações importantes
sobre as fibras cardíacas e estruturas adjacentes, sendo consideradas ferramentas clínicas de detecção
precoce da doença e mais eficientes, evitando assim em alguns casos a necessidade de biopsia
miocárdica. Conclui-se que estes biomarcadores são fundamentais na prática clínica diária, pois
contribuem de forma efetiva para o diagnóstico e a condução dos casos duvidosos e a melhor avaliação
do grau de sofrimento miocárdico após eventos clínicos ou procedimentos cirúrgicos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Esse trabalho objetivou descrever a brucelose bovina, doença que é considerada uma zoonose de
notificação obrigatória e de ocorrência mundial e causada pela bactéria Gram-negativa Brucella abortus e
que acomete trabalhadores que mantem contato frequente com os animais, como magarefes, médicos
veterinários e pessoas responsáveis pelo manejo dos animais. A enfermidade possui grande importância
econômica para o Brasil, afetando com grande impacto a produção de leite e carne. Vale ressaltar a
importância do monitoramento dos rebanhos através da identificação dos animais que estão infectados e
em seguida descartá-los com o abate sanitário. A infecção dos bovinos ocorre pela ingestão alimentos
contaminados pela bactéria B. abortus, a qual é encontrada em tecidos fetais e secreções vaginais. Já a
infecção entre diferentes rebanhos ocorre principalmente quando há aquisição de outros bovinos
infectados, por meio da proximidade com demais rebanhos notificados com casos da doença ou até por
compartilhamento de pastos. No Brasil, foi lançado o Programa Nacional de Controle e Erradicação de
Brucelose e Tuberculose, o qual está implantado na maiorias dos estados e que se mostrou eficaz para
reduzir a prevalência nos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais e Santa
Catarina. As formas de transmissão aos humanos são através do contato direto com secreções, urina,
placenta e fluidos; o consumo de carne contaminada e a ingestão de alimentos derivados do leite não
pasteurizado, sendo que a doença pode ser assintomática ou apresentar sintomatologia inespecífica,
como ocorre na maioria dos casos. Nos pacientes sintomáticos as manifestações clínicas são variadas e
se caracterizam por febre podendo ser intermitente, mal-estar geral, sudorese noturna, inapetência, dores
musculares, perda de peso, calafrios, tremores, prostração, fraqueza, hipotensão, encefalites, meningites,
neurites periférica, artrite supurativa, endocardite e podem ocorrer também infecções do aparelho
geniturinário, podendo ocasionar redução da potência sexual. Para a brucelose humana não existe um
protocolo de diagnóstico definitivo e essa doença continua sendo um problema mundial de saúde publica.
Deve-se adotar medidas preventivas, como a utilização de equipamentos de proteção individual durante o
abate, visto que não existe um protocolo de diagnóstico definitivo dessa enfermidade, o qual é realizado a
partir de testes diretos e indiretos. Os medicamentos utilizados para a terapia em humanos seguem
protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo recomendado o uso de doxiciclina e
rifampicina, exceto em casos em que há suspeita de infecção pela cepa vacinal de Brucella abortus RB51,
visto que essa cepa é resistente a rifampicina. Através das informações apresentadas, pode-se concluir
que a brucelose bovina persiste como um desafio à pecuária e saúde pública brasileira.
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CARACTERIZAÇÃO DE BACTÉRIAS RIZOSFÉRICAS
ASSOCIADAS AO GÊNERO PASPALUM DE REGIÃO

LITORÂNEA, VISANDO A OBTENÇÃO DE SUBSTANCIAS
ANTIMICROBIANA E ANTIFÚNGICAS.

REGO, N. C. L. (AUTOR PRINCIPAL); FÁVERO, A. P. (CO-AUTOR);
PAULA, A. F. (CO-AUTOR); LACAVA. P. T. (ORIENTADOR); MIGLIATO, K.F.

(CO-ORIENTADOR) 
 

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

Com o passar do tempo, bactérias, fungos e outros microrganismos patogênicos tem se tornado mais
resistentes aos medicamentos já existentes. Assim, atualmente as pesquisas para descobertas de novos
substâncias antimicrobiana e antifúngicas têm crescido. Esse fato faz com que haja um aumento na
investigação de novas drogas, que tem como um dos objetivos a obtenção de novos produtos através de
fonte naturais. O gênero Paspalum pertence à família Poaceae, que são gramíneas naturais do Brasil, e as
bactérias rizosféricas são aquelas que colonizam a região ao redor das raízes. Atualmente várias
substâncias produzidas por microrganismos já são conhecidas tais como: antibióticos, toxinas, fatores de
crescimento, enzimas e fármacos. Nesse sentido, o presente trabalho visa o isolamento e caracterização
da comunidade bacteriana rizosférica associadas a três plantas de Paspalum spp. da região litorânea do
estado do Paraná (Matinhos/PR), objetivando avaliar o potencial desses microrganismos para obtenção de
substâncias antimicrobianas e antifúngicas. Os isolados serão testados contra duas bactérias patogênicas,
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). Até o momento, das etapas descritas a cima, o isolamento já foi realizado. As bactérias foram
isoladas em dois meios de cultura diferentes (Tryptic Soy Agar e Agar Amido Casein). O total de 90
isolados foram purificados neste isolamento. Quanto ao meio de cultura, o total de 45 isolados foram
purificados de cada. Quanto as plantas, no total de 30 isolados foram purificados de cada uma das
rizosferas. Estes isolados estão sendo caracterizados quanto a bioatividade contra fungos fitopatogênicos
e bactérias patogênicas como forma de triagem para obtermos os melhores isolados, dos quais
futuramente serão produzidos extratos na busca pelo composto ativo.
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (AUTOR PRINCIPAL);
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (CO-AUTOR); ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE (CO-AUTOR); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CIRURGIA SEGURA: PROTOCOLOS INTRODUÇÃO: Complicações mediante os erros prestados durante
um atendimento ou procedimento fazem com que questionemos a segurança do paciente. Diante disto a
Organização Mundial de Saúde (OMS) introduziu protocolos dentre todas as instituições, dentre eles o
Programa Cirurgia Segura Salvam Vidas em 2009, que busca por intervenções cirúrgicas tanto para a
melhoria da saúde como para meios estéticos. O protocolo de cirurgia segura abrange os principais
documentos que irão nortear condutas relacionadas à segurança do paciente como a pré-avaliação
anestésica, termo de ciência, consentimento para tratamento cirúrgico, check list de cirurgia segura,
demarcação da lateralidade do sitio cirúrgico, protocolos profiláticos pré-cirúrgica e pós-cirúrgicos.
OBJETIVO:Realizar uma busca na literatura sobre o tema.METODOLOGIA:Foi realizada um busca
bibliográfica no Scielo sobre cirurgia segura, na qual tem o foco principal o cuidado ao paciente num todo
no que diz respeito a sua segurança, desta forma elaborando cuidados a prevenção de erros, sendo
estudados todos os processos em questão.RESULTADO E DISCUSSÃO PARCIAIS:Foram encontrados 4
artigos de busca. Devido a números estrondosos de casos envolvendo falhas cirúrgicas, acontecidas por
diversos fatores relacionados para cada acontecimento, desde de uma retirada de órgão, amputação de
membros ou até mesmo a morte , o Ministério da Saúde a fim de evitar tais danos vem com uma
revogação de implementar protocolos em instituições de saúde para que evitem descuidos a fim de
conscientizar a comunidade de que esse sistema incorporado tenha varias etapa desde a descrição do
sítio cirúrgico até o ato , tendo assim bloqueio de erros a fim de proporcionar segurança ao paciente. Para
que uma cirurgia ocorra de forma correta é necessário profissionais capacitados, ambiente, equipamentos
e materiais adequados para a realização do procedimento, conformidade com a legislação ,ou seja,
protocolos aplicados corretamente de cirurgia segura, entre outros meios a fim de reduzir riscos mediante
a cirurgia. Cirurgia ou procedimento cirúrgico é dado ao ato de promover intervenções com diversas
finalidades, desde de uma retirada de órgãos, lesões, deformidades, tecidos ou membros, até
reconstituições e cura. Este ramo da medicina teve um grande aumento da procura desde uma cirurgia
eletiva,emergencial, quanto a cirurgias estéticas, que segundo alguns estudos apontam que a humanidade
está cada vez mais preocupada com a beleza e estão investindo em grande proporção nela, com isso,
temos também o aumento de erros durante esse processo, que acabam deixando paciente e familiares
receosos, causando insegurança e ocasionando danos irreparáveis ou mortais.A segurança do paciente
abrange métodos implantados dentro de um ambiente hospitalar, com intuito de diminuir os riscos de erros
gerados por descuidos dos profissionais relacionados ao cuidado do mesmo, focando na permanência
hospitalar o mais confortável possível, mantendo segurança e zelo em todos os procedimentos prestados,
ressaltando sempre sua individualidade, e diminuindo complicações futuras ou imediatas. CONCLUSÃO:
Com base na vigência imposta pela OMS em relação aos protocolos de cirurgia implantados em
instituições de saúde é importante que a comunidade seja orientada mediante o assunto, a fim de que seja
observada melhoria de sua segurança diante dos procedimentos
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Fundada em 2017, a clínica Alpha Vita, funciona visando o conforto e satisfação do cliente, se destacando
em fertilização in vitro, tem sua estrutura, seguindo RDC n° 050, da agência de vigilância sanitária. Assim
prioriza o diagnóstico preciso da causa da infertilidade, para depois indicar o tratamento adequado, seja
clínico, cirúrgico, ou a mais alta tecnologia da reprodução assistida,contando com biomédicos
especializados nessa área de atuação. Para melhorar as experiências de ambas as partes, a equipe do
laboratório Alpha Vita está em constante atualização de conhecimento e implementação das mais recentes
técnicas no que diz respeito a reprodução assistida. Nossos especialistas estão sempre atuando
ativamente como sócios e membros da diretoria de diversas associações médicas de reprodução humana
e embriologia no Brasil. Em 1978 nasceu Louise, o primeiro bebê gerado por fertilização in vitro. A partir de
então, as técnicas de reprodução humana assistida começaram a se desenvolver e se transformar em
realidade clínica, podendo ser indicada para casais que enfrentam dificuldades em ter filhos, podendo ser
essas dificuldade variáveis. Sendo assim, esse procedimento considerado complexo enfrenta diversos
preconceitos resultantes da falta de conhecimento sobre as técnicas aplicadas. O objetivo desse trabalho
foi desenvolver um laboratório de reprodução humana assistida com métodos eficazes, sendo eles:
fertilização in vitro, congelamento ou criopreservação de gametas e pré-embrião, inseminação intrauterina
e indução de ovulação. Os procedimentos são realizados a fim de trazer mais benefícios para o publico
alvo. Fará parte desse trabalho publicações científicas especializadas nas mais recentes inovações do
tema, disponíveis através de registros de normas da ANVISA. Além da participação de ONG's que cuidam
do meio ambiente buscando o desenvolvimento sustentável e legal. Palavras chaves: reprodução humana
assistida; fertilização; métodos; dificuldades; conhecimento; sustentabilidade; meio ambiente; estrutura;
biomédicos; diagnóstico; normas; gametas; inseminação; procedimentos.
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CLINICAL CASE STUDY IN PATIENT REHABILITATION
PHYSIOTHERAPY FOR PRE PROTETIZATION

COSTA, T.S. (AUTOR PRINCIPAL); CONCEIÇÃO, M.F. (CO-AUTOR);
GUARATINI, M.I. (ORIENTADOR) 
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ABSTRACT INTRODUCTION: This study is a case study in physiotherapy with rehabilitation for a distal
transfemoral amputee. The term amputation can be defined as the total or partial loss of a limb and can
occur for innumerable causes. Amputation should not be viewed as the end of an individual's functionality,
but rather as a new phase of life that has as its primary objective to maintain and / or restore the dignity and
functional status of the patient. The rehabilitation approach should be aimed at the autonomy of the patient
both in the pre- and post-protease stages, guaranteeing greater functional independence. PURPOSE: to
submit the patient to the physiotherapeutic treatment, in order to make it fit to use a prosthesis, through
procedures performed in the pre-protease stage. METHODOLOGY: Physiotherapeutic care for patients L.I.,
19 years old, male, retired, resident in the city of Ibaté-SP. He underwent amputation surgery of the right
lower limb at the transfemoral level due to non-metastatic malignant neoplasm, osteogenic sarcoma, 10
years ago, the position of the stump is in flexion and abduction of the hip. His main complaint is the lack of
socialization, independence to carry out his ADLs. Initially the patient was referred to the Physiotherapy for
rehabilitation service of the Centro Universitário Central Paulista - UNICEP, which is developed with
proposed activities under internships supervised by the institution's teaching staff. From the evaluation of
the patient, the patient was submitted to two sessions with each other for 1 hour, in which training methods
were performed for trunk balance, better positioning of the stump and contralateral limb, and discharge of
weight on the stump. RESULTS: After the physiotherapy sessions in the pre-prosthetics stage, a new
evaluation was identified that identified better positioning of the stump, better range of motion and muscular
strength, of balance, believing that it could evolve to the best suitability of the prosthesis. CONCLUSION:
the results obtained during the sessions show the importance of physiotherapy in the pre-prosthetic stage,
preparing the patient for possible limitations that may be caused by the prosthesis, as well as ensuring
greater functional independence.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 101



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

COMPARAÇÃO DE ENXERTOS UTILIZADO PARA
RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO

ANTERIOR (LCA).
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COMPARAÇÃO DE ENXERTOS UTILIZADO PARA RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO
ANTERIOR (LCA). Resumo A cirúrgica é hoje o tratamento padrão, aproximadamente 200.000
reconstruções do LCA são realizadas anualmente nos Estados Unidos com custos diretos estimados em
três bilhões de dólares, com alta incidência da lesão do LCA (FROBELL et al., 2010) mostrando inúmeras
inovações e técnicas ortopédicas para uma melhor abordagem cirúrgica. O objetivo desse estudo é
comparar por meio de uma revisão de literatura as duas técnicas cirúrgicas mais utilizadas na
reconstrução cirúrgica do LCA. Foram encontrados 22 artigos científicos, sendo apresentado os resultados
dos estudos encontrados nas bases pesquisadas, através da combinação das palavras-chave escolhidas.
Os demais artigos não se adequaram aos critérios de inclusão propostos na metodologia desse estudo. Os
artigos incluídos no estudo, totalizaram 6 quanto à combinação ligamento cruzado anterior, reconstrução
LCA, auto enxerto de isquiotibiais, auto enxerto de tendão patelar. A utilização do enxerto com TF para
reconstrução obteve uma ligeira vantagem por meio dos estudos em comparação do enxerto com TP, com
uma melhor estabilidade, um índice de dor menor e menos morbidades, tais fatores relacionadas ao local
doador do enxerto, proporcionando uma melhor reabilitação do paciente. Pudemos concluir que há uma
tendência a escolha do enxerto com tendão dos flexores, pois na reabilitação do pós-cirúrgico com menor
dor e morbidades. Porém a recuperação funcional ao final do período de reabilitação ao retomar as
atividades, não há diferença entre as duas técnicas cirúrgicas. Palavras-chave: Fisioterapia, ligamento
cruzado anterior, joelho, autoenxerto. Introdução O Ligamento cruzado anterior (LCA) tem como função de
estabilização da biomecânica do joelho, Além de fazer a contenção primaria para a translação tibial
anterior sobre o fêmur. “O LCA exerce várias outras funções que incluem o mecanismo de trava parafuso,
o controle dos estresses em varo e em valgo, porem o controle dos estresses em hiperextensão é uma
função guia durante flexão e extensão tibiofemorais (JAMES R. ANDREWS, 2000)”. A lesão de LCA tem
sido comum na pratica de esportes devido uma série de fatores. O mecanismo de trauma mais comum na
lesão do LCA é caracterizado por uma rotação interna do fêmur sobre a tíbia, uma rotação externa,
abdução e forças anteriores aplicadas na tíbia, hiperextensão do joelho ocorrendo de maneira que o
paciente ouve um estalo no momento da entorse, que vem seguido de forte dor incapacitante (ARAUJO &
PINHEIRO 2015). A cirúrgica é hoje o tratamento padrão, aproximadamente 200.000 reconstruções do
LCA são realizadas anualmente nos Estados Unidos com custos diretos estimados em três bilhões de
dólares, com alta incidência da lesão do LCA (FROBELL et al., 2010) mostrando inúmeras inovações e
técnicas ortopédicas para uma melhor abordagem cirúrgica. Sendo assim como uma das principais e mais
aceita pelos ortopedistas é o enxerto do terço central do ligamento da patela, e a mais frequente nos dias
atuais o uso dos tendões dos flexores para reconstrução do LCA, assim levando a opiniões conflitantes
sobre o tipo de enxerto a melhor escolha e a mais favorável. Reconstrução do LCA com enxerto do
ligamento patelar A seleção do enxerto depende do cirurgião, levando em conta suas experiencias com a
técnica na qual obteve melhores resultados . A técnica de reconstrução com ligamento pa

CIÊNCIAS DA SAÚDE 102



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

COMPORTAMENTOS E ATITUDES DE RISCO DE
USUÁRIOS DE UM RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO EM

RELAÇÃO À SEGURANÇA ALIMENTAR.

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

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, em um local produtor de refeições, salienta-se a importância das Boas Práticas em
Serviços de Alimentação, Procedimentos Operacionais Padronizados, capacitação e treinamento de
manipuladores com a intenção de evitar a contaminação de alimentos das diversas formas possíveis e
consequentemente prevenir o surgimento de Doenças Transmitidas por Alimentos - DTAs. No entanto, a
contaminação dos alimentos pode surgir pelas condutas e atitudes dos próprios usuários durante o
autosserviço. Avaliando um restaurante que atende mais de 5 mil refeições por dia, justifica-se o estudo
através da necessidade de conhecer o comprometimento por parte dos usuários, pela adoção de
comportamentos que podem ameaçar ou preservar a segurança alimentar e assumindo atitudes de riscos
que possam comprometer a higiene sanitária ou que contribuam para a contaminação dos alimentos e
preparações durante o autosserviço. O objetivo do trabalho é avaliar e analisar o comportamento e
atitudes de riscos dos consumidores antes e após uma intervenção educativa com abordagem coletiva.
Para tal avaliação, serão contabilizadas as atitudes previamente estabelecidas de acordo com metodologia
estabelecida. A coleta de dados será realizada por cinco dias da semana, durante todo o horário do
almoço. Após a primeira coleta, pretende-se realizar uma intervenção educativa utilizando materiais
ilustrados que incentivem hábitos de higiene, sem abordagem individual. Posteriormente à intervenção,
pretende-se fazer uma nova coleta de dados para averiguar se houve mudança no comportamento por
parte dos usuários. Espera-se, como resultado, verificar a redução do número de ocorrências que
comprometam as boas práticas após a intervenção educativa.
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A síndrome de Down (SD) vem sendo correlacionada com a maior prevalência de sobrepeso e obesidade
em várias faixas etárias. Por sua vez a atividade física pode melhorar a composição corporal e reduzir
significativamente o percentual de massa gorda. Com isso, é necessário proporcionar conhecimentos
adequados aos profissionais da Educação Física sobre essa população e contribuir para uma melhor
qualidade de vida. Dessa forma, o presente trabalho objetiva revisar a literatura a respeito dos possíveis
efeitos da prática sistematizada de exercícios físicos sobre a composição corporal de indivíduos com
síndrome de Down e os possíveis fatores que estão associados à síndrome de Down com o sobrepeso e a
obesidade. Palavras-chave: síndrome de Down, obesidade, composição corporal, atividades físicas e
síndrome de Down.
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A hipertensão arterial constitui um grande problema de saúde pública, devido à enorme quantidade de
pessoas acometidas, pela mortalidade, morbidade, complicações relacionadas ao problema e implicações
socioeconômicas. O acúmulo de gordura visceral localizado na região abdominal é considerado o tipo de
obesidade que têm maior influência no desenvolvimento de doenças coronarianas e cardiovasculares.
Algumas pesquisas considerarem a importância de investigar outros parâmetros antropométricos que
pudessem integrar alguns já estabelecidos, como a CA e o IMC. A CC passou a ser investigada sob o
argumento das limitações apresentadas pela medida da circunferência da cintura (problemas de nas
técnicas de mensuração) e, também, porque o pescoço, em condições normais, não sofre oscilações de
medida ao longo do dia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a correlação entre circunferência abdominal e
cervical com o índice de massa corporal em uma população de pacientes hipertensos. Estudo do tipo
observacional, transversal, com amostra não probabilística, aplicado em 40 indivíduos hipertensos, ambos
os sexos, menores de 21 anos e maiores de 60 anos, usuários em uma Clínica Cardiológica Particular,
localizada no interior do Estado de São Paulo. A metodologia empregada envolveu avaliação
antropométrica e aplicação de questionário sociodemográficos para caracterização da amostra. Ambos os
sexos foram classificados Obesidade grau I, de acordo com o IMC. Através da análise da CA e CC,
observou-se um aumento de risco cardiovascular nos participantes. As correlações das variáveis IMC e
CA foi forte para ambos os sexos e a correlação IMC e CC foi bem fraca entre em entre o sexo feminino e
moderada entre o masculino. Conclui-se que, no presente estudo, existe correlação estatística significativa
entre a circunferência abdominal e cervical com o aumento do índice de massa corporal e sua relação com
aumento do risco cardiovascular. Recomenda-se o desenvolvimento de um movimento de conscientização
das complicações da HAS, através do controle do consumo de álcool, abandono do cigarro, estímulo à
prática de exercício físico, adequação do peso corporal, mudanças nos hábitos alimentares, enfatizando a
importância do consumo de frutas, verduras, legumes, cereais integrais, alimentos lácteos desnatados,
carnes magras (assadas, cozidas e grelhadas), redução no consumo de sódio e alimentos
ultraprocessados.
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INTRODUÇÃO: O câncer trata-se de um problema de Saúde Pública no ambiente mundial de grande
relevância epidemiológica, que se relaciona com a incidência e a mobimortalidade, sendo uma doença
crônica, que caracteriza um conjunto de mais de cem doenças, que tem em comum a expansão
desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e os órgãos, podendo espalhar-se em diversas
parte do corpo. A população muitas vezes ao se deparar com o câncer pressupõe a inverossímil da cura,
acometendo o ser humano enfrentar em finitude a vida. Contudo, a assistência aos indivíduos portadores
da doença, tem se expandindo, surgindo novos métodos de detecção precoce, rastreamento dos agentes
cancerígenos e os tipos de neoplastia como evolução. Assim, o termo câncer é evitado pelos profissionais
de saúde, até estigma da eminência de morte. Os profissionais de enfermagem, são habilitados para
apoiar, orientar o cliente e família durante o procedimento de tratamento da doença e reabilitação.
OBJETIVO: Identificar o papel do enfermeiro frente ao cliente portador de câncer. METODOLOGIA:
Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema. RESULTADOS PARCIAIS: O enfermeiro desempenha
papel relevância, preenchendo as necessidades técnicas, físicas, psicossociais e educacionais ao
paciente. O centro dos cuidados de enfermagem, consiste em reduzir o impacto ao revelar o diagnóstico
ao doente e familiares. O enfermeiro deve prestar devida atenção ao doente, através de sua presença,
cuidado, ajuda e informação, sendo uma forma de apoiar emocionalmente, possibilitando proximidade
afetiva e favorecendo trocas entre ambos. No meio da oncologia, é primordial que a equipe de
enfermagem mantenha uma comunicação eficaz entre cliente e família, apresentando um cuidado integral.
Muitos clientes acometidos pelo câncer, com uma expectativa de vida, sofrem quando não recebem
atenção necessária e adequada para os sintomas que acompanham a doença. Deste modo, os
colaboradores devem amenizar o sofrimento do portador da doença. Foram utilizados três artigos que
desenvolveram o tema. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Fica eminente a importância das ações no cuidado de
enfermagem perante educação e atividades exercidas, resultando a melhoria na recuperação prestada ao
cliente.
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Introdução: O Tratamento no pós-operatório (PO) cardíaco é essencial ao o paciente por se tratar de um
procedimento complexo, por contar com diversos fatores, como: cirurgias delicadas e em alguns casos, o
coração é parado e a circulação é feita por meio de equipamentos, chamada assim, circulação extra
corpórea (CEC). Dar um tratamento humanizado ao paciente, prevenir que o paciente acorde sem saber
como acordará, no caso de pacientes extubados. Garantir sua melhor estádia nos dias que antecedem a
cirurgia e ser informado de que maneira será feito o procedimento, para que não fique ansioso antes da
mesma. O paciente irá precisar de monitorizarão de vários parâmetros, como a pressão arterial média
(PAM), drenagem e diurese. Também precisará receber atenção do enfermeiro responsável em relação
enfermeiro paciente, parar, conversar com o paciente, estabelecer uma conexão, além de somente
cuidados com máquinas. Objetivo: Identificar como deve ser realizado o cuidado mais humanizado no PO.
Metodologia: Foi realizada uma revisão na literatura sobre o tema: Cuidados da enfermagem no Pós
Operatório de Cirurgias Cardíacas. Resultados: Foi encontrado um artigo. Discussão: O cuidado pré-
cirúrgico é feito de modo com que o paciente se sinta totalmente confiante do procedimento que irá
realizar, o enfermeiro deverá agir de acordo com isso, e instruí-lo sobre tal, falando o que será feito e como
ele estará no pós Operatório. O cuidado pós cirúrgico: o paciente ficará no hospital durante mais ou menos
14 dias, nesse tempo ele tem que ser bem cuidado para evitar estresse, fazer o menor barulho possível
para o paciente. O enfermeiro precisa ter ciência e empatia de que o paciente está em uma fase difícil,
desejando ao máximo sua melhora, querendo dessa forma sua alta hospitalar. Quando o paciente recebe
a alta, o enfermeiro deve orientá-lo exatamente como será sua vida em casa daquele momento em diante,
para que o paciente não fique perdido e acabe fazendo coisas que possa leva-lo a alguma complicação.
Conclusão: Neste estudo foi possível descrever as necessidades identificadas nos pacientes no PO de
cirurgia cardíaca pelos enfermeiros, o que valoriza a necessidade da adoção de uma metodologia na
assistência de enfermagem durante o PO de cirurgia cardíaca, O cuidado varia de paciente para paciente,
mas independente de quem for, deverá ser um tratamento humanizado e ético. Palavras-chave: Cuidados
de enfermagem, Pós Operatório, Cirurgia torácica.
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DCNTS ENTRE A POPULAÇÃO BRASILEIRA.

GOMES,M.V. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, I.J. (CO-AUTOR); MOTA,
A.L.S. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, R. E. DE (CO-AUTOR); LAZARINI,B.B.

(CO-AUTOR); CASTILHO,B.G. (CO-AUTOR); SCHNEIDER, V.C.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As DCNTs (doenças crônicas não transmissíveis) como as cardiovasculares, respiratórias crônicas,
cânceres e diabetes, são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no mundo, estimando-se 38
milhões de mortes anuais e estão relacionadas as profundas mudanças no modo de vida das pessoas. A
prevalência no Brasil é de aproximadamente 43% da população e pode estar relacionada, em muitos
casos, a maus hábitos alimentares. Entre as DCNT está a obesidade. Portanto, o objetivo deste trabalho
foi verificar a partir dos estudantes de graduação de diferentes cursos, a prevalência de doenças crônicas
não transmissíveis, entre elas a obesidade, além da freqüência alimentação e atividade física. Neste
trabalho foram avaliados 10 estudantes universitários, de ambos os sexos, com média de idade entre 20 e
30 anos. Foram avaliados dados como: sexo, idade, estado civil, tabagismo, consumo de bebidas
alcoólicas, histórico familiar de DCNT e frequência de atividade física, além de dados antropométricos
como peso e a altura, com posterior classificação de IMC (Índice de Massa Corporal). Entre os
participantes, a média da idade do sexo feminino foi de 20,20 anos e enquanto a dos homens foi 26,33
anos. Observou-se que, a média de classificação do IMC foi semelhante em ambos os sexos, sendo
masculino 23,26 kg/m² e feminino 23,19 kg/m², ficando dentro da faixa de normalidade (eutrofia). A partir
de todos os dados recolhidos, percebeu-se que, a rotina e os hábitos alimentares podem dizer
absolutamente tudo á respeito da saúde do indivíduo. As doenças adquiridas em conseqüência do estilo
de vida optado poderá suceder ás seguintes gerações. A obesidade, diabetes e hipertensão entram nesse
quadro. Conforme a amostra da pesquisa, apenas 1 estudante do sexo masculino apresenta colesterol
elevado e, nenhum participante apresenta DCNT, mesmo o índice do histórico familiar sendo alto. O
consumo de bebidas alcoólicas e tabaco foi maior para o sexo masculino. Em relação á hipertensão,
colesterol e diabetes, todos os homens possuem relação histórico familiar com tais doenças. Quanto a
prática de atividade física, mais de 60% dos estudantes são sedentários. Houve predomínio de refeições
fora do lar, sendo o sexo masculino com maior consumo de alimentos e refeições fora da residência.
Conclui-se que, embora os participantes estão dentro da faixa de normalidade para o IMC, prevalece
hábitos inadequados de alimentação e sedentarismo, o que pode ser fator de risco para DCNT no futuro.
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DEPRESSÃO EM ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA
ENFERMAGEM

JACINTO, T.B. (AUTOR PRINCIPAL); BISPO, K. (CO-AUTOR); FURINO,
F.O. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE ENFERMAGEM DEPRESSÃO EM
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM Pesquisadoras: Karen Bispo e Tainá Bruno
Jacinto Orientadoras: Profa. Ms. Fernanda de Oliveira Furino Introdução: A depressão é um estado
patológico de sofrimento psíquico que pode estar relacionado a fatores biológicos, genéticos, psicológicos,
sociológicos, culturais e ambientais, sendo importante indicador da qualidade de vida das populações.
Justificativa: Portanto, esta pesquisa justifica-se científica e socialmente porque as difíceis condições de
trabalho e de vida podem estar relacionadas com a ocorrência de transtornos mentais como a ansiedade e
a depressão, frequentes entre profissionais de enfermagem, no modo de vida atual, nas quais causam
grande impacto sobre o bem-estar e as atividades diárias das pessoas, sendo, por esses motivos, alvo de
estudo entre vários grupos de indivíduos. Objetivo: Identificar o motivo do desenvolvimento de fatores
psicossociais, como a depressão em estudantes de enfermagem que exercem atividade remunerada,
simultaneamente. Metodologia: Pesquisa de caráter qualitativa descritiva realizada através do
levantamento de dados pelo Inventário de Beck, aplicada nas turmas do curso de enfermagem do Centro
Universitário Central Paulista da cidade de São Carlos – SP, durante o ano de 2018. Resultados: Encontra-
se em fase de contabilização dos dados colhidos e a seguir os resultados serão agrupados em três
categorias: níveis de depressão, atividades desenvolvidas pelos participantes e possíveis variáveis dos
sinais e sintomas de depressão, relacionadas aos sexos. Considerações finais: Com tal análise a proposta
sugerirá mudanças nos hábitos cotidianos dos entrevistados a fim de atenuar o desenvolvimento da
depressão. Referências bibliográficas CARVALHO, C. G.; MAGALHÃES, S. R. Síndrome de Burnout e
suas consequências nos profissionais de Enfermagem. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três
Corações, v. 9, n. 1, p. 200–210, jan./jul. 2011. CAVESTRO, J. M.; ROCHA, F.L.; Prevalência de depressão
entre estudantes universitários. Jornal Bras. Psiquiatria, vol 55, n. 4, pag 264-267, Minas Gerais, 2006.
SCHMIDT, D.; DANTAS, R.; MARZIALES, M. Ansiedade e depressão entre profissionais de enfermagem
que atuam em blocos cirúrgicos. Revista Esc. Enfermagem USP, Ribeirão Preto, v.2, n. 45, p. 487-93,
2011. SILVA, D. S. D.; TAVARES, N. V. S. et al. Depressão e risco de suicídio entre profissionais de
Enfermagem: revisão integrativa. Rev. Esc. Enferm. USP vol.49, n 6. São Paulo, dez, 2015. SOUSA,
V.F.S.; ARAUJO, T.C.C.F.; Estresse ocupacional e resiliência entre profissionais de saúde. Rev. Psicol.
Cienc. Prof., vol 35, n. 3, Brasilia, Jul/Set. 2015.
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DESAFIOS: AS MULHERES E OS DIREITOS HUMANOS

MORAES, P. (AUTOR PRINCIPAL); MORAIS. P. (CO-AUTOR); MORAIS.P.
(CO-AUTOR); MORAIS. P. (CO-AUTOR); MORAIS.P. (CO-AUTOR);

CASTELLANO,E.G. (ORIENTADOR); MARCONDES,T.M. (CO-
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE ENFERMAGEM DESAFIOS: AS
MULHERES E OS DIREITOS HUMANOS Devanira Lopes dos Santos José Adriano Borgato Maria Paula
da Silva Paula Beatriz Marciano Ribeiro Silvaney Soares de Matos Orientação: Tania Maria Marcondes-
Elisabete Gabriela Castellano Este trabalho discute a luta das mulheres frente aos desafios da efetivação
dos direitos humanos ao redor do mundo. Justifica-se, pois, as mulheres eram e, ainda são, em muitos
lugares, apenas provedoras e até sentidas como objetos. Por outro lado, os homens sentem, por vezes,
como se fossem os responsáveis pela parte financeira, tomam decisões independente da mulher aceitá-
las. As mulheres eram desvalorizadas e privadas de decidirem sobre a própria vida, não podiam cursar
ensino superior, não podiam trabalhar, decidir se queriam ou não se casar, ser mãe, criar uma família e
pior ainda, meninas eram forçadas a manter relações sexuais com idade mínima de 13 anos e se o
estuprador concordasse em se casar com a vítima o mesmo era absolvido da punição por estupro,
violência doméstica, casamento infantil, lei de igualdade entre homens e mulheres que não são cumpridas
e grávidas eram proibidas de irem à escola. Esta pesquisa é uma revisão de literatura, baseada no
levantamento bibliográfico de artigos disponibilizados em sites especializados. Ao redor do mundo, temos
direitos simples que foram ou ainda são negados em alguns países à mulher. Em média, 104 países ainda
impedem que mulheres realizem certas atividades de trabalho pelo simples fato de serem mulheres, são
negadas e são privadas de desejos e escolhas. Cada conquista é celebrada, a Lei Maria da Penha é um
esforço nesse sentido. Na área da Enfermagem Florence Nightingale é um exemplo de luta pelo seu
pioneirismo. Há luta para que a mulher seja vista em condições iguais ao homem, inúmeras mulheres
sustentam suas famílias, em casos, até melhor que homens. Contudo, a luta continua, para que a mulher
possa desabrochar suas potencialidades, tendo condições de trabalho, estudo, e o mais importante viver
como bem entender, sendo responsável pelo seu corpo, suas vontades, escolhas e regras.
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DIFICULDADE DO SUPORTE HUMANIZADO NO PRONTO
SOCORRO

SOUZA, A.N (AUTOR PRINCIPAL); PRADO, T.M.S (CO-AUTOR); TOLEDO,
A.M (CO-AUTOR); SILVA, T.S (CO-AUTOR); CARVALHO, W.F. (CO-

AUTOR); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Esta pesquisa estuda o suporte humanizado no pronto socorro. Essa forma de atendimento é uma unidade
destinada à assistência para pacientes com ou sem risco de morte, onde determinadas situações de
urgência implicam na necessidade de atendimento imediato. Portanto, justifica-se a realização do estudo
sobre esta prática, pois através da humanização pode-se atender as necessidades da comunidade de
maneira competente e humanizada. Objetiva-se mostrar o papel da humanização do suporte no pronto
socorro, considerando a imprevisibilidade, o ritmo acelerado, a sobrecarga física e a busca incessante pela
manutenção da vida. A pesquisa de tipo bibliográfica fundamenta-se na revisão de livros, e artigos
científicos. Acredita-se que, em meio às limitações existentes, planejar o cuidado de enfermagem nesta
perspectiva pode ser uma alternativa para a inclusão da humanização no cotidiano de trabalho, e assim
procurar aproximar-se do olhar dos pacientes e estimular a expressão do que sentem ou pensam,
emergindo dúvidas, desabafos e indicações das necessidades. O autor Watson J. (1979) propõe a
promoção e a aceitação de expressão de sentimentos como forma de se permitir que sejam
exteriorizadas, tanto as positivas quanto as negativas, esta seria uma medida terapêutica de cuidado. O
presente estudo mostra a importância para a prática por evidenciar percepções de servidores sobre os
processos de humanização e de acolhimento no contexto do trabalho em urgência e emergência. Os
serviços prestados devem acontecer de forma humanizada e acolhedora, porém ainda existe dificuldade
na implementação desta pratica, pois, muitos serviços não oferecem condições para a realização da
mesma e exigem a necessidade de capacitação dos profissionais. Resultados de pesquisas levantadas
apontam que as práticas institucionais e profissionais poderão ser aperfeiçoadas para que uma melhor
atenção seja oferecida aos usuários do serviço. Ressalta-se a relevância de pesquisas mais aprofundadas
sobre as condições, fatores que facilitam e que dificultam tais práticas.
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DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS MÃES AO
AMAMENTAR NOS PRIMEIROS DIAS DO PUERPÉRIO,

CORDEIRO, A.A. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, P.P.R. (CO-AUTOR);
SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

Curso de Nutrição Alana Alves Cordeiro Patrícia Pinesso Rossi Valéria Cristina Schneider Area: Ciências
da Saúde Título: Dificuldades encontradas pelas mães ao amamentar nos primeiros diasdo puerpério.
Resumo Introdução: A amamentação é o primeiro contato mãe e filho e é primordial para a saúde do bebê
e elemento essencial para o desenvolvimento saudável. As inúmeras dificuldades tornam as mães
vulneráveis,resultando na pouca ou nenhuma habilidade em levar adiante a amamentação,submetendo
seu filho ao desmame precoce. Apesar das recomendações e das medidas adotadas, o desmame
precoce, compreendido como a interrupção do aleitamento materno ao peito antes de o lactente ter
completado seis meses, independentemente do motivo, ainda é uma realidade frequente e indesejável.
Um facilitador do desmame precoce ainda pouco explorado pela literatura nacional e internacional está
relacionado às dificuldades inerentes à técnica da amamentação. Acredita se que uma má técnica
dificultaria a sucção e o esvaziamento da mama, podendo afetar a dinâmica da produção do leite. Como
consequência, a mãe pode introduzir precocemente outros alimentos, acarretando assim o desmame.
Objetivo:Identificar e delinear as dificuldades encontradas pelas mães ao amamentarem durante os
primeiros dias de vida extra-uterino do primeiro filho. Metodologia:Estudo observacional do tipo
transversal, com amostragem não probabilística. A população será composta por 30 mulheres voluntárias,
lactantes ou não, com filhos até 6 meses, que amamentaram ou amamentam seus filhos há pelo menos 3
meses em aleitamento materno exclusivo. As participantes serão informadas sobre a pesquisa e deverão
assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde se garante o sigilo de informações
confidenciais e o anonimato para qualquer modo de divulgação dos resultados. Os critérios de exclusão
serão: não aceitar participar da pesquisa, mães de gemelares, menores de 18 anos. Serão coletadas
variáveis sociodemográficos, com informações sobre as mães e as crianças. Será utilizado um
questionário semi-estruturado com questões objetivas de múltipla escolha e uma subjetiva, além de
informações e condições sobre a gestação, o nascimento, a amamentação e o puerpério. Para análise da
classe social, será utilizado o “Critério de Classificação Econômica Brasil” que tem a função de estimar o
poder de compra das pessoas e famílias urbanas. A coleta de dados será realizada no período diurno, de
acordo com as possibilidades das participantes, em local reservado, definido posteriormente. Os dados
obtidos serão agrupados e tabulados por meio de programa estatístico específico. Será utilizada análise
descritiva e inferencial dos dados e apresentados em tabelas e gráficos.Resultados esperados: Com o
presente estudo, espera-se que,agrande maioria das mães demostrem algum conhecimento sobre
importância do aleitamento materno exclusivo e que apresentem algumas dificuldades na amamentação,
como volume de produção, descida do leite, posicionamento, mamas dolorosas e rachaduras. Espera-se
ainda que, ressaltem a importância do reforço das orientações durante o pré-natal por parte dos
profissionais de saúde e a intensificação delas no puerpério e ao primeiro sinal de dificuldades na
amamentação relatada pelas mães afim de evitar o desmame precoce.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 112



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

DISTOCIA FETAL EM BOVINOS

SALVIATTO, M. C. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, A. K. (CO-AUTOR);
PEREIRA, A. V. C. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, R. (CO-AUTOR); MIGUEL, M.

C. V. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A espécie bovina é a que apresenta um maior número de casos de distocias, se comparado a todos os
animais domésticos, o que gera prejuízos econômicos para o produtor, principalmente na pecuária leiteira,
pois geralmente é associada ao aumento a susceptibilidade de doenças além de inúmeros óbitos. As
distocias ocorrem por diversas causas, variando de um ligeiro atraso na hora do parto ou a incapacidade
do animal de parir, podendo ser de ordem hereditária, nutricional, manejo, infecciosa, traumática, mistas
ou causas combinadas, podendo ser de origem fetal ou materna. Pode ser corrigida com as manobras
obstétricas, mas há casos mais graves que necessitam da cesariana ou quando o bezerro estiver morto,
realiza-se a fetotomia. A partir do estudo sobre distocia fetal bovina, objetiva-se compreender e informar as
possíveis causas do problema que abrangem a maior parte dos partos de bovinos. A pesquisa, também,
pretende verificar possíveis intervenções que um Médico Veterinário pode fazer, tanto para o animal
quanto para o produtor, diminuindo prejuízos; e realizar uma reflexão, a partir das informações adquiridas,
frente à análise dos itens anteriores. A abordagem metodológica da pesquisa consiste em uma revisão
bibliográfica sobre o tema que originará a realização de fichamentos feitos a partir de leituras de livros,
periódicos e pesquisas/artigos recentes que dissertam sobre o assunto. Também será realizado um
levantamento de incidências ocorridas nos últimos anos baseado em pesquisas realizadas no território
brasileiro. É esperado que os resultados sirvam de orientação para os produtores de bovinos e que estes
deem a devida atenção nos casos de distocia fetal, observando a importância de um Médico Veterinário o
mais rápido possível nesses casos, evitando-se, desta forma, grandes prejuízos econômicos para os
produtores, além da diminuição do número de óbitos dos fetos e das parturientes. 
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DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS: AVANTE
EXPRESS - A SAÚDE TEM PRESSA

OLIVEIRA, N.S. (AUTOR PRINCIPAL); LUCCIANO, G.K. (CO-AUTOR);
BARBOSA, F.S. (CO-AUTOR); LIMA, A.L.R (CO-AUTOR); LUCCIANO, J.A.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Neste trabalho apresenta-se uma empresa de pequeno porte "Avante Express A saúde tem pressa", é
uma distribuidora de medicamentos que abrange o estado de São Paulo podendo abranger outros estados
abastecendo farmácias, drogarias com atendimento personalizados, transporte diferenciado e com
agilidade. A distribuidora realizará entregas para grandes compradores como farmácias, drogarias,
hospitais, clinicas, consultórios e órgãos públicos. A empresa fará entrega dos medicamentos e também a
coleta dos mesmo que forem proibidos pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA). Com sua
inauguração o ideal será crescer e se desenvolver no ramo farmacêutico e conquistar continuamente mais
consumidores, atuando no mercado brasileiro com forte potencial, devido a sua constante busca pela
qualidade de seus produtos, atendimento diferenciado e pela competência de seus colaboradores. A
distribuidora também se destacará por sua excelência na prestação de serviços e seu portfólio variado de
produtos, para que tudo isso seja feito de maneira mais eficaz a distribuidora terá auxilio de um ou mais
farmacêuticos, para que tenha uma supervisão desde a manipulação até a distribuição de medicamentos.
Quando tiver alguma proibição de medicamentos por lote pela ANVISA, a distribuidora entrará em contato
com a loja que adquiriu determinado lote, e fará a retirada do mesmo. Este também é um fator muito
importante da Avante Express, pois ela terá todo o histórico de vendas e controle dos lotes para qual o
cliente foi enviado. (ANVISA). Preocupada com o meio ambiente a Avante Express conta com um moderno
e avançado centro de distribuição, para o auxilio no Desempenho Ambiental será utilizado o IDA (indicador
de desempenho ambiental), o qual estabelece aferições de sustentabilidade direcionadas especificamente
para as empresa, calculando a eficiência da empresa em relação aos seus principais aspectos ambientais,
como consumo de matéria prima, de energia e de geração de resíduos sobre a ótica do desempenho,
operacional, ou seja, como a empresa realiza os métodos de redução de impactos no meio ambiente.
Como diferencial, a Avante Express contará pela busca constante de atendimento diferenciado a seus
clientes, investindo em estrutura, logística, tecnologia e capacitação de seus colaboradores. Palavras
Chaves: Distribuidora de Medicamentos; Mercado; São Paulo.
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DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROMOÇÃO DA
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NAS ESCOLAS

BONFIM,L.G (AUTOR PRINCIPAL); BONETTI,T.L.S. (CO-AUTOR);
BARROS, M. S. C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Não há o que se discutir em relação a importância da alimentação para o desenvolvimento, crescimento e
saúde das crianças. A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tem sido considerada importante fator de
interesse relacionado à saúde dos escolares. Baseia-se na promoção de segurança alimentar através de
ações educativas, que tem por objetivo, fornecer conhecimento o bastante para que a criança seja capaz
de realizar escolhas alimentares saudáveis, conforme as condições ambientais e disponibilidade de
recursos nos seu dia a dia. É principalmente na infância que são formados os hábitos alimentares que
muito provavelmente refletirão ao longo da vida. Por isso, existe a grande preocupação quanto à
abordagem do tema no ambiente escolar. A realidade do educando acentua a necessidade de intervir para
prevenir. Ao trabalhar com um tema associado com hábitos alimentares e´ importante ressaltar que grande
parte das crianças e adolescentes tem se alimentado de forma errada. Os índices de sobrepeso em
crianças e adolescentes te^m crescido e são vários os fatores que influenciam a obesidade. Associados a
isto esta~o os fatores genéticos, hereditários, má´ alimentação, sedentarismo, excessiva ingesta~o de
alimentos industrializados e altamente calo´ricos, entre outros. Segundo a recomendação das Diretrizes
Básicas em Saúde Escolar o desenvolvimento do ensino da saúde na escola é de responsabilidade do
professor, que precisa ser devidamente preparado e orientado. Na fase escolar a criança passa a ter
acesso a um ambiente diferente do familiar onde passa a conhecer novos alimentos e tem maior opções
de escolhas dos alimentos. O ambiente escolar é o segundo maior influenciador na formação dos hábitos
alimentares, logo, a orientação e promoção do tema é tão importante em casa quanto nas escolas. A lei
13.666, de 16/05/2018, que entrará em vigor a partir de novembro do mesmo ano, acrescenta ao artigo 26
da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) que “a educação alimentar e nutricional será incluída entre
os temas transversais” nos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.
Tendo em vista tal determinação questiona-se o quanto os docentes de escolas públicas estão aptos atuar
nessa tarefa de forma adequada, sem influência de informações sem embasamento científico bastante
disponíveis em fontes não confiáveis. A capacitação dos professores e educadores atuantes na rede
pública é indispensável para uma abordagem eficaz na EAN. O projeto tem o objetivo de avaliar aptidão de
docentes do ensino básico para abordar conteúdos de alimentação e nutrição em suas disciplinas;
conhecer fontes de informação utilizadas pelos docentes para aquisição de conhecimentos sobre
alimentação e nutrição. O estudo será exploratório, transversal, qualiquantitativo e serão convidados a
participar os docentes da educação básica das unidades escolares de um município do interior de São
Paulo. Os docentes serão convidados, a partir de contatos iniciais nas unidades escolares, a responder
questionário on line com perguntas discursivas e objetivas acerca do nível de conhecimento e preparo
desses professores para promoção da Educação Alimentar e Nutricional. Espera-se, com os resultados,
conhecer melhor as habilidades e dificuldades dos docentes para atuar na promoção da EAN.
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DOENÇA CELÍACA E AS CONSEQUÊNCIAS NA
ABSORÇÃO DE NUTRIENTES.

MARÇAL, A.M.F. (AUTOR PRINCIPAL); NISHIHARA, A. (CO-AUTOR);
FERREIRA, T.A. (CO-AUTOR); RUBIATTI, A.M.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O glúten é uma proteína presente no trigo, malte, cevada e centeio e pode ser encontrada também na
aveia, devido ao cultivo desse cereal no mesmo ambiente e equipamentos de manipulação do trigo, onde
ocorre a contaminação cruzada dessa proteína no cereal, a função do glúten é dar liga aos alimentos.
Para parte da população, essa proteína pode ser prejudicial à saúde, desencadeando uma reação
imunológica ao glúten, afetando potencialmente o intestino, causando uma inflamação grave, identificada
como Doença Celíaca (DC). A doença celíaca é caracterizada por combinações de fatores como genética,
exposição ao glúten e reação autoimune. O glúten é a parte peptídica específica de proteínas encontradas
no trigo (glutenina e gliadina), centeio (secalina), e cevada (hordeina) que resistem a digestão completa
pelas enzimas GIe, podem chegar inteiros ao intestino delgado onde desencadeiam uma reação
inflamatória que resulta num achatamento das vilosidades intestinais e alongamento das células das
criptas( células secretoras). Em um intestino sadio, esses peptídios não causam problemas pois a barreira
intestinal está intacta e impede a translocação do intestino. A DC se não diagnosticada precocemente,
causará inflamações sucessivas ao intestino, destruindo as vilosidades intestinais, deixando-as achatadas
e, consequentemente, comprometendo a absorção dos nutrientes. Portadores da DC ao ingerir alimentos
que contenham glúten, não digerem essa proteína no intestino e estimula a produção de zonulina que
afrouxa as junções do intestino e o deixa permeável, permitindo que o glúten acumule na região externa
do órgão estimulando o sistema imune e resultando em uma inflamação. Os sinais da doença podem
variar consideravelmente entre os indivíduos, dentro dos sintomas mais comuns estão: diarreia, dor
abdominal, distensão abdominal, perda de peso, baixa estatura, anemia ferropriva e deficiências de
micronutrientes. O diagnóstico da doença é feito por um médico através de exames como por exemplo o
de sangue onde o objetivo é analisar a dosagem de anticorpos e uma biópsia feita na região do intestino
delgado. O tratamento consiste em uma introdução de dieta restrita de glúten permanente. O objetivo do
trabalho será descrever a doença celíaca e suas consequências no processo de absorção de nutrientes. A
metodologia utilizada será a revisão de literatura e como critério de inclusão, serão considerados artigos
científicos publicados e livros que estiverem de acordo com o objetivo da pesquisa e com caráter
qualitativo, a busca será feita pelas palavras chaves citadas abaixo. Para tal serão identificados estudos
nas bases de dados Scielo, Pubmed e livros, considerando os materiais publicados nos últimos 10 anos,
ou seja, a partir de 2008, com referências científicas na área da saúde. Espera-se que com esse trabalho,
sejam encontradas as possíveis deficiências nutricionais causadas pela doença celíaca, contribuindo com
a atuação do nutricionista em pacientes com DC. Palavras chaves: doença celíaca, absorção de
nutrientes, deficiências nutricionais e qualidade de vida.
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DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
EXACERBADA: A RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE BODE E A
CAPACIDADE FUNCIONAL COM A FUNÇÃO CARDÍACA

TOMAZ, C.S.R. (AUTOR PRINCIPAL); KABBACH, E.Z (CO-AUTOR);
HEUBEL; A (CO-AUTOR); AGNOLETO, A.G. (CO-AUTOR); BORGHI-

SILVA, A. (CO-AUTOR); DI LORENZO, V.A.P (CO-AUTOR); ROSCANI, M
(CO-AUTOR); MENDES, R.G. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) ocupa o 5º lugar dentre as principais causas de
morte no mundo. Esta cursa com declínio da capacidade funcional, qualidade de vida, bem como de
outras funções orgânicas como a função cardíaca, sendo que os períodos de exacerbação podem resultar
em prejuízos ainda mais significativos a esta população. Adicionalmente, o índice de BODE que envolve a
avaliação multidimensional do paciente DPOC tem sido amplamente utilizado nestes pacientes para
melhor categorizar a doença e predizer desfechos clínicos. No entanto, ainda não há informação sobre a
relação entre a função cardíaca destes pacientes e o índice BODE, bem como com estado geral de saúde
e capacidade funcional de pacientes com DPOC na fase de exacerbação. Objetivo: O presente estudo
teve por objetivo verificar se há associação entre a função cardíaca o índice de BODE, a capacidade
funcional e o estado geral de saúde em pacientes com DPOC em fase de exacerbação. Métodos: A
amostra foi composta por 14 pacientes de ambos os gêneros (66,07 ± 9,25 anos), com diagnóstico de
DPOC, hospitalizados para tratamento da exacerbação da doença. Foi aplicado o questionário COPD
Assessment Test (CAT) para avaliar o estado geral de saúde nas primeiras 24-48 horas de internação. O
índice BODE foi calculado utilizando as variáveis volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1)
obtido pela espirometria, distância percorrida no teste de caminhada de seis minutos (DPTC6), escala
mMRC para dispneia e o índice de massa corpórea (IMC). A DPTC6 foi obtida pelo teste de caminhada de
6 minutos (TC6) 72h após início da terapia padrão para exacerbação. A espirometria e o ecocardiograma
foram realizados após o período agudo da exacerbação para confirmar o diagnóstico e gravidade da
DPOC e verificar a função cardíaca sistólica e diastólica. A função cardíaca foi avaliada, o diâmetro
diastólico do ventrículo esquerdo (DDVE), diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo (DSVE), espessura da
parede posterior (PP), diâmetro do átrio esquerdo (AE) e diâmetro da aorta (AO). A função sistólica foi
avaliada pela fração de ejeção do VE e a função diastólica pela relação E/A, (representando a relação
entre fase de enchimento rápido (E) e contração atrial (A), E/e’, (pressão de enchimento ventricular),
diâmetro e volume do AE e Doppler tecidual mitral. O teste de correlação de Pearson e Spearman foram
utilizados para verificar associação entre as variáveis, com nível de significância de 5% (p<0,05).
Resultados: Não foram observadas associações significativas na análise de correlação entre o índice
multidimensional de BODE e estado geral de saúde (CAT) com as variáveis da função cardíaca.
Entretanto, interessantemente foi observada correlação positiva e significativa entre a DPTC6, um item
isolado na composição do índice BODE, com a variável E/A (r= 0,59, p= 0,02). Outras tendências a
significância foram observadas nas análises entre as variáveis DPTC6 com PP (r=-0,49, p=0,07), e a
variável IMC com E/e' (r=-0,51, p= 0,06). Conclusão: Há associação entre a capacidade funcional e a
função cardíaca de pacientes com DPOC exacerbados. Futuros estudos deverão ser conduzidos com
maior número amostral. Apoio financeiro FAPESP n.2015/26501-1, n.2015/12763-4, n.2017/22080-7.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 117



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

DOENTES TERMINAIS: A IMPORTÂNCIA DO
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho discute os sentimentos que, muitas vezes, os pacientes experimentam diante da
hospitalização, da sua doença e da submissão ao procedimento cirúrgico. Justifica-se por ressaltar o
trabalho da equipe multidisciplinar hospitalar, dinamizando todos sentimentos, dando espaço para que
pacientes possam humanizar a sua dor. Objetiva-se informar pessoas que pretendem se profissionalizar
na área da saúde, apresentando os diferentes pensamentos que entrelaçam esse delicado e frágil
momento na vida dos pacientes. Esta pesquisa é um levantamento bibliográfico, realizado junto a artigos
científicos que relatam as experiências vivenciadas por doentes em estágio terminal. Entre os autores
consultados, destacam-se Marcia Goidanic e Fabíola Guzzo da Universidade Regional Integrada do Alto
Uruguai e das Missões URI, com o artigo “Concepções de vida e sentimentos vivenciados por pacientes
frente ao processo de hospitalização: o paciente cirúrgico”. O referido artigo partiu de uma experiência de
Estágio Profissionalizante em Psicologia Clínica, realizado na unidade cirúrgica do Hospital de Caridade,
localizado na cidade de Erechim-RS. Diante ao processo de hospitalização, o paciente se sente confuso,
inseguro, ansioso devido ao seu estado clínico. Portanto, cabe à equipe de enfermagem, juntamente à
equipe médica, sanar suas dúvidas e anseios referentes à sua doença. Em relação ao processo cirúrgico,
é possível afirmar que essa etapa é bastante sofrida para o paciente, trazendo inseguranças e medos.
Destacam-se, na fala dos pacientes, crenças religiosas em decorrência da situação de desamparo em que
se encontram. É importante a equipe de saúde entender e acolher o enfermo diante de todas essas
questões em sua circunstância de vida. Destaca-se o importante papel do processo de acolhimento a fim
de obter uma assistência de enfermagem mais humanizada, visualizando o paciente de forma integral,
respeitando a importância da religião, família, sensações e sentimentos do enfermo, nesse momento de
maior fragilidade. .
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Segundo a literatura, até os 25-30 anos, todo ser humano cresce e se desenvolve biológica e
funcionalmente, atingindo, então, o ponto máximo das funções fisiológicas. Após essa faixa etária, inicia-
se o declínio das funções orgânicas, processo que pode ser relativamente retardado, se o indivíduo
possuir hábitos saudáveis de vida, mas, em contrapartida, que pode ser acelerado por hábitos
considerados não saudáveis. A informação de que a atividade física é benéfica à saúde tem sido cada vez
mais popularizada. Os motivos dos benefícios, porém, nem sempre são aprofundados. A prática de
exercício físico, além de combater o sedentarismo, contribui de maneira significativa para a manutenção
da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da saúde, seja nas capacidades funcionais. Os benefícios
da atividade física a partir da meia idade podem ser analisados na perspectiva individual ou social,
proporcionando benefícios fisiológicos, benefícios psicológicos, diminuição no risco de depressão e por fim
benefícios sociais gerando um melhor estado de saúde. Uma vez que a população brasileira e mundial
passa por um processo de envelhecimento, o qual gera uma natural redução de capacidades
biopsicossociais, enquanto o treinamento resistido gera benefícios nestas capacidades, o presente
trabalho objetiva revisar a literatura científica sobre os possíveis benefícios da prática regular do
treinamento resistido sobre as capacidades biopsicossociais de idosos. Para tanto, o presente trabalho
teve como base a pesquisa bibliográfica em buscadores como Scielo, Google Acadêmico e livros
específicos da área. Com a presente pesquisa, verificou-se que os objetivos propostos foram
comprovados com o treinamento resistido, portanto, conclui-se, os benefícios como aumento da massa
muscular, diminuição das dobras cutâneas, reduzindo a incidência da arteriosclerose, regulação do
colesterol, regulação da frequência cardíaca e pressão arterial. Assim, a força muscular é um fator
importante para a capacidade funcional, pois a fraqueza muscular poderia avançar até que a pessoa idosa
não possa mais realizar atividades comuns como levantar-se da cadeira, varrer o chão ou transportar
objetos. Foi evidenciado que efeitos psicossociais se relacionam com os efeitos biológicos como, por
exemplo, o aumento da massa muscular, que permite maior mobilidade aumentando o grau de confiança
própria dos idosos, os tornando mais participativo, incluso na sociedade, sendo assim reduzindo as
chances de depressão. Palavras-Chaves: idoso; treinamento resistido; capacidades físicas; expectativa de
vida;
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EFEITOS DO TREINAMENTO RESISTIDO E
TREINAMENTO DE RESISTÊNCIA MUSCULAR
LOCALIZADA PARA DIABÉTICOS DO TIPO II

BARROS, L.F (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, F.C. (CO-AUTOR); MARINE, D.
A. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: Diabetes mellitus (DM) é uma doença multifatorial, um grupo heterogêneo de distúrbios
metabólicos que apresenta em comum à hiperglicemia, resultante de defeitos na ação da insulina, na
secreção de insulina ou em ambas. O DM tipo 1 é caracterizado por destruição das células beta sendo
uma doença auto imune. Já o DM 2 é mais comum, perfazendo cerca de 90% dos casos de diabetes, e
caracteriza- se por defeitos na ação (resistência à insulina), secreção da insulina e na regulação da
produção hepática de glicose. O sedentarismo, favorecido pela vida moderna, é um fator de risco tão
importante quanto à dieta inadequada na etiologia da obesidade, e possui uma relação direta e positiva
com o aumento da incidência do DM 2 em adultos, independentemente do índice de massa corporal, ou de
história familiar de diabetes. O controle de peso e aumento da atividade física é um tratamento eficaz para
o DM, pois diminui a resistência à insulina, diminuindo as chances de se desenvolver o DM. O
Treinamento Resistido e de Resistência Muscular Localizado, tem como objetivo alterar os resultados dos
exames clínicos, em relação à Hemoglobina Glicada, Glicemia, Colesterol e as alterações no Percentual
de gordura e IMC, visando uma melhora em sua qualidade de vida. MATERIAIS E MÉTODOS: Foi
utilizado um procedimento de estudo de caso de sujeito único, do tipo experimento observacional, baseado
no treinamento de hipertrofia e resistência. A participante do estudo foi uma pessoa do gênero feminino,
56 anos, realizado em uma academia de musculação. Os dados foram coletados durante período de 28
semanas. RESULTADOS: De acordo com os resultados a Glicemia em jejum, teve uma melhoria de 42%,
já na Hemoglobina houve uma melhora de 13%, por fim a Hemoglobina Glicada teve uma melhoria de
0,96%. CONCLUSÂO: O treinamento de força e de resistência com pesos, foi eficiente em melhorar os
índices glicêmicos, tão importante para DM2, pois ele eleva a captação da glicose sanguínea para os
músculos sem depender da insulina, envolvendo o transportador de glicose 4 (GLUT4), que faz transporte
de glicose muscular ativada pela contração muscular. Assim, o exercício facilita o metabolismo glicídico
melhorando a regulação glicêmica. Como esperado, o aumento de massa magra levou a melhora na
qualidade de vida, por aumento de força muscular. Palavras chaves: Diabetes Tipo 2 (DM2); Treinamento
Resistido; Treinamento de Resistência Muscular Localizada; Localizado, Glicemia.
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O objetivo desse estudo foi investigar os efeitos psicológicos proporcionados pela prática de atividade
física. Através de revisão bibliográfica foram abordados fatores fisiológicos e ambientais que influenciam e
desencadeiam efeitos psicológicos. Para tanto, foram realizadas buscas nas bases de dados como
Pubmed, Scielo, Capes e Google Acadêmico com os descritores: efeitos psicológicos, atividade física,
efeitos ambientais, efeito da música na atividade física, endorfinas, hipótese das endorfinas,
neurotransmissores, publicados entre os anos de 1993 a 2018. Os fatores de inclusão foram todos os
artigos encontrados que tratavam a respeito do tema principal e os fatores de exclusão foram textos com
descrição de outros fatores além dos psicológicos, fazendo parte da amostra um total de 52 artigos. Foi
possível constatar que existem algumas hipóteses apresentadas por cientistas que tentam explicar a
relação entre o exercício e a psicologia sendo elas fisiológicas, psicológicas e psiconeurofisiologicas. No
âmbito fisiológico a atividade física atua como um agente estressor, mostrando-se fundamental na
liberação de endorfinas, sendo a beta-endorfina o neuro-hormônio principal na promoção da sensação de
analgesia, euforia e relaxamento. Foi possível analisar também que fatores como a música, o local da
prática da atividade física e a motivação podem ser determinantes na qualidade da atividade física bem
como na sua duração. Percebeu-se que é difícil dissociar cada um destes elementos e que ainda não há
um consenso sobre quais as melhores atividades e intensidades para a garantia destes efeitos. Constatou-
se também que a sensação de bem-estar promovida pela atividade física pode levar ao vício. Em suma,
para maximizar a experiência do praticante, a escolha da modalidade e intensidade devem sempre ser
respeitados não só pelo indivíduo, mas também pelo profissional de educação física.
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DEPENDÊNCIA DE INTERNET

ALVES, C. DE O. (AUTOR PRINCIPAL); LORENA, A. B DE (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Estamos vivendo na era da cybercultura da tecnologia, para qualquer lugar que olhamos estamos
cercados de tecnologia e internet. Com isso, cada vez mais as pessoas estão se tornando dependentes da
internet. Young (1996) caracterizou o uso de internet problemático como o tempo excessivo passado em
varias atividades na internet, levando a problemas sobre a saúde física e psicológica do indivíduo,
relacionada a relações sociais, acadêmicas, profissionais, pessoais. O uso excessivo da internet está se
tornando um fenômeno global, que independe de cultura, etnia ou gênero. O objetivo deste trabalho foi
avaliar efeitos colaterais da dependência de internet e de possíveis comorbidades, a partir de dados
coletados dos instrumentos: IAT (Internet Addiction Test), Inventário de Ansiedade de Beck (BAI),
Inventario de Depressão de Beck (BDI) e uma entrevista para identificar a autopercepção do participantes
sobre a dependência da internet. Participaram do estudo 30 indivíduos: com faixa etária dos 20 aos 40
anos, distribuídos em 12 homens e 18 mulheres. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa e quantitativa,
houve a necessidade de dois tipos de análise. Em relação à análise quantitativa, foram feitas análises
estatísticas descritivas e correlacionais com os resultados dos testes IAT, BDI e BAI. Em relação à análise
qualitativa, foi feita análise de conteúdo com os dados obtidos com as entrevistas. De acordo com o teste
IAT, foi possível classificar os 30 participantes em 12 como usuários normais, 9 como dependentes leves, 8
como dependente moderado e 1 como dependente grave. Com relação a classificação do teste BDI, 19
foram classificados com depressão mínima, 7 com depressão leve e 4 com depressão moderada. Com
relação a classificação do teste BAI, 16 foram classificados com ansiedade mínima, 10 com ansiedade
leve e 4 com ansiedade grave. De acordo com a análise de correlação a associação entre as variáveis IAT
e BDI foi testada através do coeficiente de Pearson, e obteve-se o ?????? = 0,454. Desse modo, é
possível afirmar que as duas variáveis em questão possuem uma correlação moderada positiva. A
associação entre as variáveis IAT e BAI, obteve-se o ?????? = 0,254. Desse modo, é possível concluir que
as duas variáveis testadas possuem uma relação fraca. A associação entre as variáveis BDI e BAI foi
testada da mesma forma, e obteve-se ?????? = 0,487. Desse modo, é possível afirmar que as duas
variáveis em questão possuem uma correlação moderada positiva. Foi verificado que 21 dos 30
participantes se percebem como dependentes de internet, este número foi distinto dos valores obtidos pela
classificação do IAT. Esse distanciamento entre os resultados, podem indicar um equivoco da percepção
dos participantes. Em relação ao relato das respostas da entrevista, podemos observar que a internet faz
parte do quotidiano de todos os participantes, porém não afetou de forma severa a vida deles. Concluímos
que não é possível identificar grandes efeitos do uso da internet nos níveis de depressão e ansiedade nas
pessoas que participaram da pesquisa.
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ENFERMAGEM NA SAÚDE DA FAMÍLIA

PINHO, C.N. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, L.V.G (CO-AUTOR); PINHO,
N.F. (CO-AUTOR); CORDEIRO, Y.S. (CO-AUTOR); FERREIRA, I.A. (CO-

AUTOR); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A enfermagem na saúde da família tem sido discutida durante décadas no setor da saúde,
tanto no cenário dos serviços como nas universidades. Em termos práticos, essas discussões deram
impulso a implementação, inicialmente do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e,
posteriormente, do Programa de Saúde de Família (PSE). Para que o PSF, a família deve ser entendida de
forma integral e em seu espaço social, ou seja, a pessoa deve ser abordada em seu contexto
socioeconômico e cultural e reconhecida como seu sujeito social portadora de autonomia reconhecendo
que a família ocorre interação e conflito que podem influencias diretamente na saúde das pessoas. Em
suma, o programa prevê que, o profissional tenha compreensão de aspectos relacionados à dinâmica
família, seu funcionamento, suas funções, desenvolvimento e características sociais, culturais,
demográficas e epidemiológicas. Para conhecer a família é preciso, além de saber ouvir, ser sensível o
suficiente para enxergar nas entrelinhas e conhecer o que está implícito. Objetivos: Descrever qual o papel
da enfermagem na saúda de família. Metodologia: Revisão bibliográfica sobre o tema. Resultados
Parciais: Foram encontrados dois artigos que abordam o tema. Família é, antes de tudo, um corpo social
em que prevalece a rede de relações e interações, que possuem crenças que são manifestadas em
espaço cultural, e a saudade deve ser entendida no contexto das relações entre seus membros, tanto
sadios como doentes, visto a influência de saúde do individuo no grupo família e vice-versa. O
atendimento ao indivíduo no ambiente familiar tem sido considerado pelos enfermeiros, como um trabalho
com famílias, e predomínio das atividades de caráter curativo centrado na doença e no individuo,
restringindo a relação com a família aos momentos de orientações ao cuidado a ser realizado ao individuo.
Conclusão: Desse modo conclui-se que a enfermagem na saúde da família é essencial para o avanço da
humanização em ambientes hospitalares, trazendo assim, conforto e apoio ao enfermo e a família.
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ENFERMAGEM NO SISTEMA PENAL

SOUZA E PASSOS (2008) (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN, U.M.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

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: Avaliar os profissionais da saúde no âmbito de trabalho do sistema penal
do interior do Estado de São Paulo. Metodologia: A pesquisa será realizada a partir de um estudo
descritivo e exploratório, que terá como objetivo observar, descrever e explorar os aspectos relativos à
atuação de enfermagem nas unidades hospitalares do sistema carcerário. Todos os procedimentos
metodológicos obedecerão aos padrões estabelecidos pela Resolução 196/96, que trata das Normas de
Pesquisa Envolvendo Seres Humanos. Será realizada nos hospitais do interior do Estado de São Paulo,
os sujeitos envolvidos para a realização desta pesquisa serão profissionais pertencentes à equipe de
enfermagem. Para a coleta de dados, será utilizado métodos de pesquisas individuais e narrativa, ou seja,
uma entrevista não estruturada. A entrevista será realizada com cada profissional em locais reservado e
com horário agendado e através de meios eletrônicos, todos os participantes da pesquisa assinarão o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para garantir o sigilo de cada entrevistado, será utilizado a
letra “P” seguido de uma numeração conforme a ordem dos entrevistados. 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.
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ENTENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE
SÃO CARLOS SOBRE O ATENDIMENTO DAS UPAS -

PESQUISA DE OPINIÃO.

BALDAVIA, N.E. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, R.B. (CO-AUTOR);
PEREIRA, T.C. (CO-AUTOR); FERRAZ, S.R. (CO-AUTOR); MENDONÇA,

J.T. (CO-AUTOR); SANTOS, P.R.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: No Brasil as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) fazem parte da Rede de Atenção às
Urgência. Seu atendimento é de nível intermediário e está conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Um dos objetivos é compor uma rede organizada em conjunto com a Atenção Básica e a Atenção
Hospitalar, para que, desta forma, a população tenha um melhor atendimento à saúde, com menor fila nos
prontos-socorros de hospitais. Entendendo a importância deste tipo de serviço para a comunidade, a
disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva e Epidemiologia, propôs aos alunos uma pesquisa de
opinião, com o objetivo de conhecer o entendimento da população em geral sobre os serviços oferecidos
pelas UPA's no município de São Carlos. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de opinião descritiva, de
abordagem qualitativa, desenvolvida para a disciplina de Enfermagem em Saúde Coletiva, como requisito
para obtenção de nota parcial em trabalho. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente, variando
entre homens e mulheres, idade e usuários que estavam em andamento com o atendimento e os que
ainda não haviam sido atendidos. Resultados: Através das entrevistas, podemos ter uma base sobre o
entendimento dos usuários em relação as UPA's. A procura na unidade é grande, as vezes tem lotação,
dependendo do dia e horário. Isso ocorre parte das vezes pela falta de informação dos usuários, em não
conhecer os serviços prestados tanto das UPA's como das outras unidades de saúde. Nela o atendimento
deveria voltado apenas para urgência e emergência, mas acaba sendo utilizada para outros atendimentos.
Nas entrevistas os relatos mais ocorrentes são a demora no atendimento, mas que apesar disso no fim
seus problemas foram resolvidos. Faz-se importante atividades como esta nas disciplinas teóricas, afim de
aproximar o aluno da prática e da realidade que o cerca além das teorias. Referência Bibliográfica:
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. UPA 24H - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (DIRETRIZES),
2011.
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ESPOROTRICOSE: UMA ZOONOSE QUE TEM CURA!

CAMARGO, A. C. B. (AUTOR PRINCIPAL); OLIVEIRA, A. C. (CO-AUTOR);
PIRES, I. H. (CO-AUTOR); SILVA, B. F. M. (CO-AUTOR); MIGUEL, M. C. V.

(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A esporotricose é uma micose causada pelo fungo Sporothrix schenckii, e está presente na terra, palha,
vegetais, espinhos, madeira e solos ricos em matéria orgânica em decomposição, e pode afetar tecido
cutâneo ou subcutâneo, além de vasos linfáticos próximos ao local da lesão. Consiste em uma doença de
caráter zoonótico, causando lesões, ulceras e até morte do tecido afetado. Os gatos geralmente adquirem
uma forma mais grave e disseminada da doença, o contato com o mesmo pode transmitir a doença a
outros animais ou aos humanos. Em humanos e outras espécies como os cachorros, a infecção pode
ocorrer através de materiais contaminados com o fungo, por meio de arranhões, mordeduras, pelo trato
respiratório através de secreções, por contato direto com a pele lesionada e contaminada ou com a pele
integra, porém com a presença do fungo. Já em gatos, a transmissão pode ocorrer em felinos sadios ou
doentes, pois os fungos fazem parte da flora natural das unhas e boca, por terem o hábito de afiar as
unhas, esfregar-se no solo, e enterrar excretas. Dependendo da imunidade do paciente a lesão inicial
pode permanecer localizada no ponto de inoculação traumática até involuir espontaneamente, porém em
pacientes imunossuprimidos essa lesão acaba se disseminando para outras partes do corpo. As lesões
em felinos geralmente aparecem primeiramente na cabeça, atingindo a região da boca e dos olhos, nos
membros e base da cauda. São lesões circulares elevadas (pápulas ou nódulos), com alopecia, que
evoluem para ulceração com necrose crostosas, com presença de exsudato purulento e hemorrágico.
Esses tipos de lesões não cicatrizam e não respondem a nenhum tratamento com antibiótico, além de
apresentarem rápida evolução e difundir-se pelo corpo. Nos humanos e demais espécies, doença também
se manifesta na forma de lesões na pele, as quais começam com um pequeno caroço vermelho, que pode
virar uma ferida. Afetam geralmente de início os membros e rosto, podendo se espalhar para todo o corpo.
O diagnóstico deve se basear no histórico clínico do paciente, exame físico e exames complementares.
Para confirmação pode ser feito a biópsia de pele ou através da cultura do material obtido por curetagem
da lesão, raspado das lesões e CAAF (citologia aspirativa por agulha fina) em nódulos cutâneos. Em
humanos, o diagnóstico é feito pelos aspectos da lesão, exames laboratoriais como o cultivo do pus,
exsudato e do raspado de lesões abertas os quais observam-se as colônias de fungos por um mês, além
de biópsia de pele.O tratamento de ambas espécies é feio a base de antimicótico, como itraconazol de uso
sistêmico e via tópica, por meses ou anos, dependendo do quadro do paciente. O melhor é a prevenção.
Deixando animais em tratamento sem contato com outros. Os trabalhadores que precisam lidar com
jardins e terras devem sempre usar luvas e máscaras para evitar a contaminação. Animais infectados caso
venham a óbito deverão ser cremados e nunca enterrados, pois o fungo sobrevive no ambiente e continua
transmitindo.
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DIAGNÓSTICO POR
ISOLAMENTO E PCR PARA DETECÇÃO DE

SALMONELLA SPP. EM LEITE CRU

AZEVEDO, G. N. (AUTOR PRINCIPAL); BRASSOLATTI, L.C. (CO-AUTOR);
CATHARINO, N.J. (CO-AUTOR); MARQUES L. A. O. (CO-AUTOR); ROSSI,

G. A. M. (ORIENTADOR); REIS, J. E. (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O leite representa uma das principais fontes de proteína e cálcio na dieta da população brasileira. Por ser
rico em nutrientes, apresenta-se como um meio favorável para multiplicação de microrganismos. Portanto,
é de extrema importância o controle higiênico-sanitário desse produto, pois é sabido que o mesmo pode
conter bactérias patogênicas como a Salmonella spp., sendo prejudiciais à saúde dos consumidores.
Segundo o Ministério da Saúde, no período entre 2000 a 2017 a Salmonella spp. é o principal agente
causador de surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Para a detecção desta bactéria o
método convencional de isolamento é o mais utilizado, consiste no cultivo de microrganismos praticável
em laboratórios através de culturas puras, expressando-se em observar as características fisiológicas e
metabólicas dos microrganismos, porém necessita de um período maior para identificação. A Reação em
Cadeia Polimerase (PCR) é uma técnica utilizada para fazer milhões de cópias de uma região específica
do DNA aderindo um primer, permitindo a identificação e confirmação de gêneros bacterianos, é um
método mais atual, rápido e tem sido bastante estudada e empregada nas indústrias por obter melhores
resultados e atribuir um curto período na formulação dos resultados. O objetivo deste trabalho foi comparar
métodos de diagnóstico para estabelecer a técnica mais eficaz para a detecção da Salmonella spp. O
presente estudo utilizou o método de pesquisa exploratória e descritiva, através de técnicas de pesquisa
bibliográfica desenvolvida com base no Google Acadêmico e SciELO, obtendo conteúdo de revistas e
artigos científicos dos últimos quatro anos e utilizando palavras chaves relacionadas a temática em
questão para busca. Como resultado foi possível observar que há maiores vantagens de se aplicar a
técnica de PCR para a detecção dessa bactéria pois, de acordo com a literatura, ela proporciona redução
significativa de tempo de desprendido para determinar a presença do microrganismo, bom limite de
detecção, seletividade, sensibilidade e especificidade.
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ESTUDO DE CASO: HIPERTIREOIDISMO EM GATA
IDOSA ATENDIDA EM HOSPITAL VETERINÁRIO

UNIVERSITÁRIO DA UNICEP

GIRALDELO, L. (AUTOR PRINCIPAL); GAVA, F. N. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O hipertireoidismo felino é um distúrbio no funcionamento da glândula tireóide onde há produção e
secreção excessiva dos hormônios tri-iodotironina (T3) e tiroxina (T4), causando várias alterações
fisiológicas pelo aumento da taxa metabólica, pelo aumento do consumo de oxigênio e pela redução da
resistência vascular periférica. Acomete principalmente gatos idosos (acima de 12 anos) e os principais
sinais são perda de peso evoluindo para caquexia, taquicardia, agitação ou hiperatividade, polifagia,
poliúria, polidipsia, podendo haver também alopecia irregular, comportamento de limpeza mínimo ou
excessivo, êmese, diarréia, letargia, fraqueza e anorexia como sinais dominantes e comportamento
agressivo. No exame físico pode ser encontrado aumento da glândula durante a palpação, que em achado
histológico pode ser por hiperplasia benigna das células ou (menos frequentemente) adenomas e
carcinomas. Sopro cardíaco, batimentos prematuros e ritmo de galope também podem ser achados de
exames físico em casos de hipertireoidismo felino. A patogenia pode ser fatores imunológicos, genéticos,
ambientais, comportamentais e/ou dietéticos. Para diagnóstico, é preciso reunir sinais clínicos, achados do
exame físico e, nos exames complementares, a constatação de aumento de nos níveis séricos de T4.
Após confirmação de diagnóstico, o tratamento se dá pelo controle do hipertireoidismo com o uso de
fármacos inibidores de atividade tireoidiana e/ou dieta restrita em iodo, sendo administrados diariamente
para manter os efeitos. Em alguns casos onde se busca cura permanente, são realizadas tireoidectomia
ou terapia com iodo radioativo. Sendo assim, o presente trabalho vem apresentar o caso de uma gata
idosa (16 anos) que deu entrada no Hospital Veterinário Universitário da UNICEP em São Carlos-SP e foi
diagnosticada com hipertireoidismo e possível hipertrofia ventricular esquerda (podendo esta ter grande
chance de ser secundária aos efeitos sistêmicos do hipertireoidismo) através de relato da tutora sobre
sinais clínicos, exames físicos e resultados de exames complementares, onde o T4 total estava em 148,80
ng/mL (valor de referência em felinos: 12,0 a 47,0 ng/mL), bem como eletrocardiograma (ECG). Também
vem mostrar tratamento de escolha, seus resultados e andamento do quadro clínico da paciente, que
encontra-se em bom estado geral até o momento e sob acompanhamento do médico veterinário
responsável. Assim, concluímos que, pelo fato de causar efeitos multissistêmicos e diversos sinais clínicos
não patognomônicos, é importante que o hipertireoidismo seja um diagnóstico diferencial, principalmente
em felinos idosos.
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ESTUDO LONGITUDINAL DE 5 ANOS EM UMA
VOLUNTÁRIA PORTADORA DE PNEUMECTOMIA DE

PULMÃO ESQUERDO

COSTA, N. K. (AUTOR PRINCIPAL); TOMAZ, C.S.R. (CO-AUTOR);
JAMAMI, L.K. (ORIENTADOR); MARRARA,K.T (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Pacientes que são submetidos ao procedimento cirúrgico para pneumonectomia por câncer de
pulmão tem altos riscos de desenvolver complicações pulmonares após a cirurgia, o que no entanto, essas
complicações estão associadas a altas taxas de mortalidade, sendo que a ressecção pulmonar ainda
continua sendo a única opção de cura para pacientes com carcinoma e que apresentam a doença bem
localizada. Devido a isso a pneumonectomia está associada a altas taxas de morbidade e mortalidade.
Assim, a fisioterapia pode atuar de maneira a diminuir o quadro sintomatológico, podendo amenizar as
limitações causadas pelo procedimento cirúrgico, e proporcionar uma melhor qualidade de vida ao
paciente. Objetivo: Verificar a tolerância aos esforços e força muscular respiratória. Métodos: a amostra
será feita com um estudo longitudinal de cinco anos em uma voluntária portadora de pneumectomia de
pulmão esquerdo, sendo observado o estado geral da voluntária durante os 5 anos em que fez o
tratamento fisioterapêutico, verificando através da distância percorrida no teste de caminhada de seis
minutos (DPTC6), e pelas variáveis de volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1), que são
obtidas pela espirometria. Resultados: Ao comparar as situações no pré, assim como no pós tratamento
fisioterapêutico, foram observados valores da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos
(DPTC6) abaixo do previsto (524,6m), tanto na situação pré tratamento (396m), assim como no pós
tratamento fisioterapêutico (440m). Com relação a força muscular respiratória, a Pressão Inspiratória
Máxima (PImáx) e Pressão Expiratória Máxima (PEmáx), foram apresentados valores reduzidos no pré
tratamento (50cmH2O tanto para PImáx como para PEmáx), enquanto ambas mostraram um aumento
significativo acima do previsto (PImáx 83,8cmH2O e PEmáx 82,7cmH2O) no pós tratamento (PImáx
90cmH2O e PEmáx 100cmH2O).
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ESTUDO SOBRE OS CORE SETS DA CIF PARA A
FISIOTERAPIA, AS RELAÇÕES ENCONTRADAS ENTRE

ESSES E AS AVALIAÇÕES UTILIZADAS NA CLÍNICA
ESCOLA DO UNICEP – SÃO CARLOS.

SILVA, M. A. (AUTOR PRINCIPAL); AVILA, M. A. (ORIENTADOR);
DOLTRÁRIO, S. M. B. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

As avaliações na fisioterapia, em geral, focam nas alterações de Estrutura e Função Corporal dos
indivíduos. Entretanto, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) traz a
necessidade de avaliação de atividades e participação e fatores ambientais. O objetivo deste estudo foi
avaliar o quanto os 4 domínios da CIF são contemplados pelas fichas de avaliação que são utilizadas em
diferentes setores de uma clínica-escola de Fisioterapia do município de São Carlos (SP). As fichas de
avaliação das áreas de Neuropediatria (NP), Neurofuncional (NF), Traumatologia e Ortopedia (TO),
Reumatologia (RM), Dermatofuncional (DF) e Cardiorrespiratória (CR) foram avaliadas por meio do
aplicativo para celular CREFITO MOBILE (CREFITO-4) em relação aos core sets de diferentes afecções.
Os resultados estão apresentados em percentuais. O domínio Estrutura corporal foi o mais contemplado
(85%), seguido por Função Corporal (62%), Atividades e Participação (42%) e Fatores Ambientais (19%).
O domínio Funções Corporais aparece mais contemplado na ficha da área de NP (79%); o domínio
Estrutura Corporal: mais contemplado pela área de NP (100%) e menos pela área de RM (75%). O
domínio Atividades e Participação: mais contemplado pela área de TO (52%) e menos pelas áreas de NP
e DF (32%); por fim, o domínio Fatores Ambientais foi mais contemplado pela área de NP (28%) e menos
pela área de RM (10%). Alguns core sets não foram avaliados em nenhuma ficha: b134 (Funções do
sono), e570 (Serviços, sistemas e políticas da Previdência Social) e e575 (Serviços, sistemas e políticas
de suporte social geral). Nas fichas, os domínios Atividades e Participação e Fatores Ambientais ainda são
muito pouco avaliados; existe a necessidade de modificar estas fichas para que a avaliação
fisioterapêutica possa ser o mais abrangente possível, seguindo a proposição da CIF. Uma boa avaliação
focada no paciente como um todo e não só nas suas limitações pode contribuir para um tratamento de
qualidade, tendo uma evolução mais rápida.
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FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RAÍZES

MARTINELLI, B.C. (AUTOR PRINCIPAL); ATAIDE, E.M. (CO-AUTOR);
DELATORRE, T.F. (CO-AUTOR); COSTA, M.Q. (CO-AUTOR); MIGLIATO,

K.F. (ORIENTADOR); VIEIRA, L.H.A (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Titulo : Farmácia de Manipulação Raízes A etiologia da palavra farmácia vem do Latim medieval
PHARMACIA, que a tomou do Grego PHARMAKEIA. Esse estabelecimento é um ramo da saúde que tem
por objeto o preparo de medicamentos prescritos por médicos, dentistas e vários outros profissionais de
saúde. Atualmente existem em torno de 7.8 mil magistrais registrados no conselho atendendo
aproximadamente 60 milhões de pessoas por ano. Esses medicamentos são personalizados, elaborados
individualmente para atender as características de cada pessoa. Contêm composição e dosagem certas
para cada paciente. Os medicamentos manipulados contêm o mesmo princípio ativo dos medicamentos
industrializados. Nas farmácias de manipulação a presença do farmacêutico se verifica em todas as fases
da produção, atendimento e orientação. O paciente passa a conhecer o farmacêutico que fabrica o seu
medicamento, podendo contar com esta assistência profissional e estabelece um elo de confiança, tão
importante quanto à depositada no seu médico. A farmácia Raízes visa atuar empreendendo no ramo
trazendo inovações e diferenciais que garante uma precisão medicamentosa na dosagem prescrita dado
que não são preconizadas pelas farmacopeias e literaturas oficiais. As receitas são analisadas e
conferidas por farmacêuticos antes de serem enviadas para produção em seus laboratórios, que seguem
as normas das Boas Práticas de Manipulação preconizadas pela ANVISA, e contam com instalações
tecnológicas e uma equipe altamente treinada. Esse processo garante a qualidade e eficácia do produto
final. Além do mais dentro do estabelecimento existe uma equipe capacitada para prestar o uma
assistência farmacêutica aos pacientes que necessitam de orientação e esclarecimentos atendendo suas
necessidades. Palavra-chave: Plano de negócio. Farmácia. Legislações. Manipulação de fármacos.
Farmacêutico de manipulação. Meio ambiente. Sustentabilidade. Sustentável. Empresa sustentável.
Farmácia de manipulação. Farmácia magistral. Farmacêutico Magistral. Farmácia Sustentável. Projeito
Multidisciplinar. Responsabilidade Social. Farmácia Responsável. Farmacêuticos Responsáveis.
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FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA -
"FARMAVET"

FERNANDES, J.O (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, S.F. (CO-AUTOR);
PATRICIO,M.R.O (CO-AUTOR); LIMA, T.M (CO-AUTOR); ROMERO, L.L
(CO-AUTOR); CANOLA, A.L. (CO-AUTOR); SILVA, M.J. (CO-AUTOR);
MIGLIATO, K.F. (ORIENTADOR); VIEIRA, L.H.A (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A população animal no Brasil vem aumentando muito nos últimos anos, e o mercado de produtos pets que
já se encontra em terceiro maior no país vem faturando muito nesse setor. Por ser um mercado
relativamente novo, a deficiência em distribuição de medicamentos veterinários a fim de suprir toda a
demanda dificulta o tratamento desses animais. Diante destas dificuldades a manipulação veterinária tem-
se revelado um grande agente no auxílio de diversos tratamentos. Analisando estes fatos há uma
excelente oportunidade para o empreendimento de uma farmácia de manipulação veterinária na cidade de
torrinha, onde não existe uma farmácia desse modelo. As manipulações magistrais oferecem serviços e
produtos padronizados e personalizados que contam com um rigoroso processo de controle de qualidade,
promovendo assim uma relação de fidelização com o cliente ao adquirir produtos seguros e eficazes,
manipulados na dosagem correta. (REV.BAIANA SAÚDE PÚBLICA MIOLO, 2010) Assim o objetivo deste
trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico sobre empreendedorismo, plano de negócios,
planejamento estratégico, gestão ambiental visando meio ambiente, análise de SWOT, ANVISA, MAPA, e
legislações, assim considerar a montagem de uma farmácia de manipulação veterinária em um negócio de
grande interesse ao público alvo, estruturalmente e financeiramente viável. Com relação ao meio
ambiente, desenvolveu-se um Plano de Gerenciamento de resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). Por
tanto, verificou-se que é possível a construção de uma farmácia de manipulação veterinária pois a cidade
de Torrinha é um município pequeno, onde uma porcentagem da população é rural, precisando assim, de
medicamentos para animais, e a outra parte, sendo uma grande maioria tem animais domésticos, assim
também precisando de uma farmácia para seus bichinhos. Para o desenvolvimento desse trabalho temos
que ressaltar a importância do PIM I, que contribuiu para a introdução e novos conhecimentos sobre a
área de atuação do farmacêutico e PIM II mostrou tamanha importância sobre a preocupação com o meio
ambiente e de como todos devem contribuir para um planeta melhor.
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FATORES DE RISCO DA OBESIDADE INFANTIL E
CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESSADOS E ULTRA

PROCESSADOS POR ESCOLARES.

SANTOS, M.B. (AUTOR PRINCIPAL); AKIYAMA, T. Y. T. (CO-AUTOR);
SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Na fase escolar (6 a 11 anos), a criança absorve grandeinfluência do meio o qual está inserida,
(residencial, escola, do contato com pessoas que fazem parte da sua rotina), como também, de fatores
socioeconômicos, culturais e fatores nutricionais. Sabe-se que na infância, os hábitos alimentares das
crianças são fortemente estabelecidos pelas influências citadas, sejam elas preferências ou aversões por
determinado alimento. A cada dia pode-se observar, o significativo aumento do número de crianças com
sobrepeso, contribuindo para a ampliação dos índices de obesidade no mundo. O fácil acessoa produtos
processados e ultra processados, muito tem colaborado para o crescimento deste índice, visto que no
Brasil, houve um relevante aumento do preço de alimentos in natura como frutas, verduras e legumes, se
comparados com os industrializados da categoria de produtos com alto indicador de açúcar refinado, óleos
e gorduras e molhos prontos comgrande teor de sódio, colaborando para o crescimento das vendas e
consequentemente daaquisição e consumo pelas famílias. Objetivo: Avaliar a frequência do consumo de
alimentos processados e ultra processados realizado no ambiente domiciliar em escolares e relacionar
com fatores de risco e consequências da obesidade infantil. Metodologia: Estudo observacional,
transversal e analítico. A população de estudo será compostapor 160 escolares de ambos os sexos, com
idade de 6 a 11 anos completos, frequentando o ensino fundamental em uma escola no município de São
Carlos. Serão coletados variáveis sóciodemográficas, para a caracterização da população, seguido da
aplicação de um Questionário de Frequência Alimentar Semi-Quantitativo (QFA) para crianças de 6 a 11
anos, validado por Pino e Friedman (2009), ao qual possui como foco o consumo de alimentos
processados e ultra processados consumidos em âmbito domiciliar. Critérios de inclusão paraas pesquisas
serão as crianças que viverem com pais ou responsáveis capazes de dar consentimento e que forem
capazes de responder o instrumento da pesquisa. Critérios de exclusão serão as crianças que possuírem
doenças gastrointestinais, neurológicas ou estar em tratamento dietoterápico nos últimos 6 meses. A
coleta de dados acontecerá durante a reunião pedagógica, que acontece mensalmente nas dependências
da escola, no período da manhã onde serão apresentados aos pais/responsáveis o objetivo e a
importância da pesquisa, entregado Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE) e os questionários
de pesquisa (sociodemográficos e QFA), que serão levados para a residência e devolvidos no dia
seguinte. Após a coleta dos dados, estes serão tabulados e analisados em programas estatísticos. Será
aplicada estatística descritiva e inferencial, além dos dados serem associados com o risco de obesidade
infantil. Resultados Esperados: Após a análise dos dados, espera-se verificar o quão negativo poderá ser
o impacto do consumo frequente de alimentos processados e ultra processados realizados por crianças e
a influência que este consumo poderá ter no desenvolvimento da obesidade infantil.
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HÁBITOS DE SAÚDE E PREVALÊNCIA DE OBESIDADE
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

GALVÃO, C.F. (AUTOR PRINCIPAL); CANTADOR, F.P. (CO-AUTOR); LIMA,
J.F. (CO-AUTOR); BOVI, A.J.B. (CO-AUTOR); SANTANA, B.C. (CO-

AUTOR); SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: Uma das principais causas de morte no mundo é através das doenças cronicas não
transmissíveis, dentre elas destacam-se a hipertensão , o câncer, a diabetes, e as doenças respiratórias
cronicas. Essas doenças possuem fatores de risco modificáveis em comum, tais como, o tabagismo,
consumo nocivo de bebida alcoólica, sedentarismo, alimentação inadequada e obesidade. O aumento do
numero de pessoas obesas, quando comparamos os indivíduos com peso normal com aqueles com
sobrepeso ou obesidade, nota-se um grande risco em desenvolvimento destas doenças. Estudantes
universitários tendem a acarretar estas alterações fisiológicas, pelo fato de mudanças em seu cotidiano,
como, sociológicas e culturais, deixando a casa da família, tendo sensações de liberdade e autonomia,
acabam apresentando um estilo de vida não saudável. OBJETIVO: Investigar hábitos de saúde e
prevalência de obesidade em estudantes universitários. METODOLOGIA: Foi realizado no presente estudo
uma pesquisa com dez estudantes universitários escolhidos aleatoriamente, avaliando através de um
questionário com dez perguntas, seus hábitos de saúde, qualidade de vida e com suas alturas e pesos
aferidos, afim de , identificar seu IMC. Buscando identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade.
RESULTADOS: Dentre os dez alunos universitários, os resultados obtidos de acordo com o questionário
respondido foi que 70% eram do sexo feminino e 30% do sexo masculino, tinham uma idade media de 20
anos, 90% estado civil era de solteiros, que residem em São Carlos-SP e moram com seus pais, dentre os
dez alunos nenhum era fumante e somente 10% consumem bebidas alcoólicas, cerca de 80% praticam
pelo menos entre 1 a 5 vezes por semana de atividades físicas, em relação a doenças cronicas nenhum
possui, exceto pela família cujos dados apresentaram cerca de 10% continha hipotensão, 20% doenças
cardíacas, 20% diabetes, 30% hipertensão, 30% câncer e 10% obesidade, nenhum caso na família de
colesterol alto, de acordo com as refeiçoes a maioria dos alunos universitários fazem o consumo de todas
as seis refeiçoes diárias. A partir desses dados obtidos foram coletadas as informações como peso, altura
e calculado o IMC, onde observou-se que 80% dos estudantes estão com o peso adequado e 20% em
sobrepeso. CONCLUSÃO: Através do estudo realizado foi possivel constatar que dos dez alunos
universitários, oito estão com seu peso adequado (eutrofia) e apenas dois estão sobrepeso, sua maioria
realiza quantidades certas de refeiçoes diariamente e praticam atividades físicas, e é de grande
importância ressaltar que a maioria não faz uso de bebidas alcoólicas e não fumam, o que influenciaria
muito o desenvolvimento de doenças cronicas caso esses dados fossem contrários, logo relata-se que os
alunos analisados possuem uma vida em media saudável.
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HÁBITOS DE SAÚDE E PREVALÊNCIA DE OBESIDADE
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS – PIM II NUTRIÇÃO

VILAS BOAS, R. D. (AUTOR PRINCIPAL); BERENGUER, A. P. (CO-
AUTOR); MARCASSO, M. (CO-AUTOR); MENDES, R. F. (CO-AUTOR);

STAINE, G. A. (CO-AUTOR); RISSARDI, C. P. (CO-AUTOR); SANTORO, R.
C. M. (CO-AUTOR); SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Comportamentos sedentários e alimentação inadequada favorecem o aumento de peso. Isto pode estar
relacionado a diversos fatores como: falta de tempo, motivação e apoio social, distância entre o domicílio e
os espaços destinados a realização de exercícios, falta de tempo para o preparo de alimentos saudáveis,
dentre outros. Com o objetivo de investigar hábitos de saúde e prevalência de obesidade em estudantes
universitários, como requisito disciplinar para o Programa Integrador Multidisciplinar II do Curso de
Nutrição, foram analisadas variáveis sociodemográficas e antropométricas para classificação do Índice de
Massa Corporal e hábitos simples de saúde em estudantes universitários em uma Instituição de Ensino
Superior de São Carlos-SP. Foram revisados sobre conceitos e bases epidemiológicas de saúde e
prevalência de obesidade. O estudo foi observacional, descritivo e transversal. Foram avaliados peso e
altura, juntamente com IMC, hábitos de saúde e qualidade de vida. Entre os 12 estudantes avaliados,
obteve-se média de idade de 21 anos, 91,66% dos eram solteiros. A média de alunos que residem em São
Carlos é de 58,33%, residem com a família, 91,66%. Todos os participantes declararam que não fazem
não fumantes (100%), todavia, 50% relataram que consomem bebidas alcoólicas com frequência. A
maioria dos alunos pratica atividade física, sendo, 25% relatou que faz atividade física de 3 à 4 vezes por
semana e 33,33% de 5 ou mais vezes na semana. Todos os participantes declararam que não são
hipertensos, não possuem nenhuma patologia associada as DCNTs. Quando analisado o histórico familiar
(pai, mãe, avós, irmãos), houve relato de vários casos, sendo 50% são hipertensão, 25% obesidade,
16,66% doenças cardíacas, 16,66% câncer, 8,3% colesterol alto e 8,3% diabeticos. Sobre o hábito
alimentar, ao analisar a frequencia das refeições diárias, observou-se que: café da manhã, 91,66%
consomem em casa, lanche da manhã, 50% consomem em casa; almoço, 100% consomem em casa;
lanche da tarde, 83,33% consomem em casa e 16,66% não consomem; jantar, 75% consomem em casa e
25% não consomem e a ceia, 66,66% consomem em casa e 33,33% não consomem. A média de IMC foi
de 23,98 kg/m², classificado como Eutrofia (peso adequado). No sexo feminino, a média do IMC foi de
23,02 kg/m² e no sexo masculino, foi de 24,46 kg/m², ambos em eutrofia, todavia, 41,66% com sobrepeso,
ou seja, com IMC acima de 25,0 kg/m². Não foram encontrados índices para obesidade. Conclui-se que
não houve prevalência de sobrepeso e obesidade na população analisada e que os hábitos alimentares
considerados saudáveis, como fracionamento da alimentação e frequência de atividades físicas fazem
parte da rotina diária dos estudantes.
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HÁBITOS DE SAÚDE E PREVALÊNCIA DE SOBREPESO
EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO

LUMINI, T. (AUTOR PRINCIPAL); MARTINS, J.F. (CO-AUTOR);
CARVALHO, V.C. (CO-AUTOR); NASCIMENTO, L.C. (CO-AUTOR);

SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A relação entre a prática de atividades físicas e a alimentação na promoção da saúde vem sendo discutida
nos últimos anos. Isso se deve ao fato de os estudos apontarem que a adoção de um estilo de vida
fisicamente ativa, associada a uma alimentação balanceada, pode diminuir o risco de desenvolvimento de
varias doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). No Brasil, as DCNT também constituem um grave
problema de saúde pública, sendo, responsável por 72% das causas de morte, com destaque para as
doenças de sistema circulatório (31,3%) câncer (16,3%) doenças respiratórias crônicas (5,8%) e diabetes
(16,3%) atingindo indivíduos de todos os níveis socioeconômicos. O componente genético representa
elemento de risco para o desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis; diversos estudos
relacionam a predisposição genética ao seguimento dessas doenças em indivíduos que possuam
antecedentes familiares, observando-se forte associação entre a hipertensão arterial e a história familiar
da mesma doença e prevalência da obesidade em indivíduos que possuem pais obesos. O objetivo desse
estudo foi investigar a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis associada ao índice de massa
corporal em estudantes de graduação de um centro universitário no interior de São Paulo. Através da
coleta de dados, dentre as dez pessoas entrevistadas, 60% eram do sexo feminino e 40% do sexo
masculino, ambos solteiros(as), 80% residem em São Carlos (SP) e todos residem com familiares (pais e
irmãos), 20% são fumantes e 60% consomem bebidas alcoólicas . Em relação a prática de atividade física
, 40% relatam sedentarismo, 20% praticam atividades físicas de três a quatro vezes na semana e 40%
praticam atividades físicas de cinco ou mais vezes por semana. Nenhum dos entrevistados apresentou
algum tipo de doença, porém, entre os familiares, 20 % dos estudantes relatam que possuem histórico de
hipertensão na família, 20% diabetes, 30% hipertensão, 10% câncer e 20%s obesidades. O resultado do
IMC indicou que, entre as dez pessoas entrevistadas, 80% estão dentro do peso (eutróficas) e 20%
apresentam sobrepeso. Todos os estudantes relatam consumir as principais refeições, 60% consomem o
lanche da manha e 80% o fazem lanche da tarde, 60% a ceia. Não houve nenhuma ocorrência de
patologias ao que refere-se as DCNTs. O número de pessoas identificadas com sobrepeso através do IMC
pode ser diminuído com o conjunto de práticas diárias, como diminuição do consumo de bebidas
alcoólicas e diminuição do tabagismo, além de melhora dos hábitos alimentares com a introdução de
alimentos mais saudáveis e a prática regular de atividades físicas, respeitando sempre as individualidades
biológicas.
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E SEGURANÇA DO
PACIENTE

PAULA (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A higienização das mãos é tão importante quanto o procedimento. Por muitas vezes o profissional deixa
de lavar as mãos da maneira correta por muitas atribuições que ele é responsável, podendo causar
contaminação cruzada. O objetivo é identificar a importância da higienização das mãos. Foi realizada uma
busca bibliográfica sobre o tema. Deve-se lavar as mãos antes e depois de qualquer procedimento,
colocando a quantidade adequada de detergente ou degermantes, friccionando toda a mão, não
esquecendo de lavar os pulsos e entre os dedos. A comunicação entre as equipes de trabalho é
importante para a segurança do paciente, para orienta-lo, apoiar, informar sobre algo básico ao mais
importante, confortar e atender a sua necessidade, trabalhando com o paciente como um todo e
assistência completa e individual. A segurança do paciente se da quando o profissional tem uma visão
holística, verificando o estado físico e clinico, como por exemplo materiais que causam danos ao paciente,
atentando-se na administração de medicamentos, tomando cuidado ao repassar informações verídicas e
corretas a equipe multidisciplinar., verificar as grades elevadas do leito, a angulação correta é 45°C, a
responsabilidade de verificar essas informações e manter tudo certo é da enfermagem. Se atentar para a
saúde mental do paciente, prestando atenção nas duvidas, reações, receios. Ajudar a família também, que
as vezes tem mais dúvidas que o próprio paciente, medo de perder o ente querido aflige o familiar, é dever
da enfermagem ajudar, ouvir o necessário, mas sempre visando o paciente e respeitando o sigilo
enfermeiro-paciente. Concluímos então que a higienização das mãos é indispensável no ambiente
hospitalar, evitando contaminação, tanto do paciente quanto do profissional. Para cuidarmos, precisamos
evitar outros tipos de danos e a infecção hospitalar é um desses danos, cuidar de todos os detalhes, para
que o paciente melhore logo e tenha uma experiencia agradável.
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HUMANIZAÇÃO NAS UTI’S NEONATAL: CUIDADOS DA
ENFERMAGEM E RESULTADOS DOS PROCESSOS

RODRIGUES, J. M. (AUTOR PRINCIPAL); ROSALES, R.H. (CO-AUTOR);
OLIVEIRA, L.R. (CO-AUTOR); GREGÓRIO, K. C. (CO-AUTOR); SANTOS,

L, B, DOS (CO-AUTOR); SOLDADO, J. Z. (CO-AUTOR); WESTIN, U.M.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Trata-se de uma revisão bibliográfica acerca do tema “Humanização na UTI Neonatal”. Foi encontrada a
relação do enfermeiro- recém-nascido enfermeiro- pais, separação pais - recém-nascido, medo,
inseguranças, duvida, procedimentos, até os cuidados pós-alta da UTI. A angustia e insegurança dos pais,
apesar de plausível e compreensivo, muitas vezes, atrapalha os procedimentos essenciais para a
preservação do recém nascido, principalmente quando o profissional envolvido (enfermeiro), não está
capacitado para lidar com situações carregadas de emoção. Para amenizar o problema, os profissionais
devem ser capacitados para a interação com os pais, e adaptação do ambiente da UTI neonatal, para
receber os pais em horários ampliados, minimizando a carga de emoção envolvida. É necessário também
o entendimento de que um bebê não existe fora de um contexto familiar mudando as relações dentro da
UTI. Tais relações se estabelecem antes do nascimento quando se detecta uma patologia, podendo alterar
precocemente a interação ou vínculo das famílias com seus bebês. Por isso, a forma de recebê-lo na UTI
é tão importante. . A família vive uma tensão entre a aproximação e o distanciamento da criança devido à
doença, à possibilidade de terminalidade, ao estar no mundo da UTI Neonatal com suas normas e rotinas,
ao relacionamento com a equipe de saúde, aos conflitos familiares e à dificuldade de diferentes ordens
para estar com seu filho Transformações têm sido realizadas, com ampliação dos cuidados para incluir as
famílias e proporcionar maior consolo e o manejo da dor destes bebês (Saunders et al., 2003). A
separação do bebê de seus pais logo após o nascimento devido uma patologia, gera reações diferentes e
imprevisíveis, especialmente quando esse bebê é internado em uma UTI Neonatal. Tal experiência
representa aos pais um momento conflituoso em suas vidas, gerando alterações no seu cotidiano,
trazendo sentimentos de angústia, dúvidas, medo do prognóstico e dificuldade na aceitação da separação
e condição do filho. O cuidado de um bebê que necessitou de cuidados intensivos exigirá, após a alta,
grande esforço da família, incluindo conhecimento das necessidades da criança e habilidade para
desenvolver cuidados que serão de sua responsabilidade após a alta. Assim a informação e treinamento
do profissional, são de fundamental importância para o atendimento social, psicológico e fisiológico do
recém-nascido e dos pais.
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IMPACTOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS CAUSADOS NA
CUIDADORA FAMILIAR DE PESSOA COM ALZHEIMER

RODRIGUES, K.S.P. (AUTOR PRINCIPAL); AGUIAR, L.S DE (CO-AUTOR);
CORREA, E. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

IMPACTOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS CAUSADOS NA CUIDADORA FAMILIAR DE PESSOA COM
ALZHEIMER Karolina S. P. Rodrigues¹, Leticia de Souza¹ A., Elisete Correa¹ ¹UNICEP – Centro
Universitário Central Paulista – São Carlos/SP, Brasil. RESUMO A Doença de Alzheimer (DA) é uma
enfermidade incurável caracterizada pela perda de funções cognitivas (memória, atenção, orientação,
linguagem), conforme a doença progride o paciente necessita de cuidados especiais que na maioria das
vezes são realizados por cuidadores familiares. O objetivo desse estudo foi analisar os fatores
psicológicos e físicos que afetam os cuidadores familiares do idoso com a Doença de Alzheimer. Por meio
digital, disponibilizou-se um questionário contendo questões alinhadas com os objetivos propostos e
individual, a uma amostra composta por 10 mulheres entre 28 e 78 anos que cuidavam diretamente dos
idosos. Através dessa investigação, foi possível identificar que 80% das cuidadoras são filhas e sem
experiência e/ou conhecimento prévio e específico sobre o cuidar de um portador de DA, talvez por isso
40% das entrevistadas se sentem sobrecarregadas. A respeito dos motivos que contribuíram para que as
cuidadoras assumissem a responsabilidade pelo cuidar foram: ter vínculo familiar (40%), maior
disponibilidade de tempo para cuidar (40%) e forte relação afetiva (20%). Em relação ao estresse por
conta do cuidado as respostas obtidas foram diversas, sendo que 30% afirmaram ser difícil, 3 cuidadoras
relataram que buscam amenizar os impactos dos cuidados com exercícios físicos diários, terapia e
religião. Fisicamente 70% das cuidadoras relataram sensação de cansaço. Para proporcionar menor
sobrecarga faz-se necessário ajuda tanto no cuidado com o idoso quanto suporte emocional para as
cuidadoras. Com base nos dados obtidos, conclui-se que os fatores psicológicos e físicos que afetam os
cuidadores familiares são: desgaste físico, cansaço, desânimo, sobrecarga, depressão, angústia, estresse
e ansiedade. Contudo, ressalta-se que embora o tamanho da amostra tenha sido reduzido, permitindo
considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão, os mesmos contribuem para
direcionar e aprimorar futuras pesquisas. Palavras-chave: Alzheimer. Cuidador Familiar. Impacto.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 139



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

INFLUÊNCIA DA HIPERTROFIA MUSCULAR NA
ALTERAÇÃO DA TAXA METABÓLICA BASAL

GOI, C.J. (AUTOR PRINCIPAL); GOI, C.L. (CO-AUTOR); MARINE, D. A.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO O gasto energético diário é dividido em três componentes: taxa metabólica de repouso ou basal
(TMB); efeito térmico dos alimentos (ETA); e gasto energético associado com o nível de atividade física. A
TMB depende de algumas variáveis individuais, dentre elas estão: idade, gênero, atividade hormonal, fase
do ciclo menstrual, composição corporal e área de superfície corporal em relação ao peso. O treinamento
com pesos, também conhecido como musculação, promove alguns benefícios como aumento de força,
manutenção e aumento da massa muscular, bem como a redução da gordura corporal, o que faz com que
ocorra também uma alteração na composição corporal do praticante. O objetivo do presente estudo foi
verificar se ocorrem alterações da Taxa Metabólica Basal em relação à hipertrofia muscular. Como
metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, por meio de consultas de diversos artigos, revistas
científicas, livros, textos bases, bases de dados: Scielo, Pubmed e Google Acadêmico, tendo como critério
de inclusão artigos que apresentassem dados sobre hipertrofia muscular e Taxa Metabólica Basal e artigos
que mostrassem trabalhos estatísticos sobre o tema em questão, onde realizamos comparações e
análises de resultados encontrados nesses estudos. Dos artigos selecionados, todos revelam o ganho da
massa magra proveniente da prática de exercícios físicos, principalmente derivado do treinamento com
pesos, aumenta a TMB em até 7,7%. Além disso, alguns autores relatam que o treinamento de força
também promove determinadas alterações fisiológicas, como o aumento da atividade do Sistema Nervoso
Simpático por meio de uma elevação de níveis plasmáticos de noradrenalina, uma catecolamina que
promove diversos efeitos no organismo, sendo um desses efeitos o aumento do tônus muscular, que
resulta em um aumento ainda maior da TMB. Dessa forma, os resultados encontrados indicam que a TMB
sofre uma elevação devido ao aumento de massa magra, uma vez que massa magra está diretamente
envolvida na composição corporal do indivíduo e se há uma alteração da composição corporal isso pode
levar à uma alteração da TMB; e em segundo, o aumento da TMB também está relacionado com as
alterações fisiológicas. Portanto, concluímos que a hipertrofia muscular é capaz de promover um aumento
na TMB de até 7,7%, o que demonstra que existe evidentemente uma influência da hipertrofia muscular na
alteração da Taxa Metabólica Basal. PALAVRAS-CHAVE: hipertrofia e metabolismo basal; Taxa Metabólica
Basal e exercício; Taxa Metabólica e atividade física; musculação e TMB.
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INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DE STILETTO DANCE SOBRE
O BEM ESTAR E A AUTOESTIMA EM MULHERES

SILVA, J.C. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, C. A. M. (ORIENTADOR);
REBOLHO, A.C.F. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A dança como atividade física pode melhorar a disposição para as atividades diárias, proporcionando ao
indivíduo que a prática força muscular, estética corporal e autoestima. O Stiletto dance é uma nova
modalidade de dança praticada em salto alto e que tem sido associado à melhora de autoestima em
mulheres praticantes. Essa pesquisa foi realizada com 23 mulheres adultas praticantes da modalidade
Stiletto na Academia Motricidade localizada na cidade de São Carlos/SP. Como instrumentos de avaliação
foram aplicados o questionário de caracterização individual, o questionário de qualidade de vida
(WHOQOL – BREF) e a Escala de Autoestima de Rosenberg. Concluiu-se que o grupo estudado é bem
diverso, com faixa etária ampla e alto grau de escolaridade. As mulheres praticantes do Stiletto frequentam
a academia por esta ser um ambiente agradável e que proporciona bem estar social. As praticantes
relataram vários benefícios com a prática da dança, mas principalmente a diminuição do stress. Ao longo
das aulas, as alunas ficaram mais desinibidas, mais confiantes e sociáveis. Observou-se que lidam melhor
com a superação de desafios e melhor aceitação às mudanças, proporcionando inclusive modificações
corporais e emocionais. O fato da prática da dança exigir a concentração e a repetição de movimentos,
possibilitou às praticantes uma melhora do raciocínio e criatividade. Observou-se também que a
participante tem um contato maior com sua própria imagem, havendo um processo de mudança da
consciência acerca de si mesma, uma vez que a prática do Stiletto proporciona o desenvolvimento da
autoconfiança e sensualidade, acarretando no aumento da autoestima. Pode se observar que o Stiletto
pode ser um instrumento para a melhoria/manutenção da qualidade de vida, pois a prática da dança
potencializa os benefícios advindos de um estilo de vida mais ativo não apenas nos aspectos físicos, mas
também nos aspectos psicológicos, sociais e ambientais. Observou-se também que a prática de Stiletto
dance é gradativa. Os resultados só serão alcançados se a praticante estiver determinada a frequentar
sistematicamente as aulas. Destaca-se a importância que o professor tem em relação ao seu
conhecimento dessa modalidade de dança e dos benefícios que ela pode trazer para as mulheres. Sendo
assim, quando utilizada como atividade física sistematizada e regular, a dança pode influir na melhoria da
saúde física e psicológica, melhorando o desempenho das atividades diárias, proporcionando mais
autonomia e autoconfiança, gerando a conquista de melhoria na qualidade de vida.
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O Levantamento de Peso Olímpico (LPO) é uma das modalidades esportivas mais antigas dos Jogos
Olímpicos da era moderna e vem cada vez mais sendo incorporado nas rotinas de treinos de várias
modalidades, aumentando seu uso como forma de melhora do desempenho em diversos esportes de alto
rendimento. O esporte consiste em levantar do chão até acima da cabeça a maior quantidade de massa
(kg) em dois tipos de movimento: o arranco e arremesso, e para cada movimento, o atleta tem até 3
tentativas para estabelecer suas melhores marcas. Campeões olímpicos em suas modalidades, como:
Cesar Cielo, Michael Phelps e Usaim Bolt incluíram em seu treinamento a prática do LPO com o objetivo
de auxiliá-los em seu desempenho esportivo. Porém, o assunto ainda é pouco explorado pela literatura
nacional, visto que o esporte não é popular no Brasil e é visto como altamente lesivo por muitos
profissionais da área de saúde, como educadores físicos, fisioterapeutas, médicos e atletas. Na literatura,
apesar de pouco explorado é possível encontrar alguns materiais que destacam benefícios no treinamento
do LPO. E por isso, a modalidade tem sido constantemente aplicada em programas de treinamento de
diversos atletas, nas mais diversas modalidades esportivas, principalmente quanto se quer melhorar a
potência muscular. Portanto, essa revisão teve como objetivo geral descrever as influências que o
treinamento de LPO pode gerar para atletas de alto rendimento em outros esportes. A abordagem
metodológica empreendida foi a pesquisa bibliográfica nacional e internacional, da qual foi selecionado
livros, monografias, jornais, artigos científicos, pesquisas e bases de dados com assuntos pertinentes ao
contexto. E ao fim da leitura, espera-se que o leitor compreenda que apesar dos riscos de lesões, se a
modalidade for praticada com uma boa orientação e planejamento, o treinamento do LPO pode ser muito
benéfico para atletas que necessitam aprimorar principalmente força e potência.
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No decorrer dos últimos anos, houve uma grande mudança nos conceitos relacionados as construções
rurais, ao conforto animal e a ambiência, essa nova tendência rege atualmente as grandes necessidades
de adaptação de toda a cadeia agroalimentar, no sentido de repensar os sistemas produtivos, a instalação
rural deixou de ser simplesmente um abrigo, para assumir o papel de uma fábrica de proteína seja animal
ou vegetal, o que era acionado pelo operário passou a ser acionado por sensores e por atuadores, visando
redução de erros e menos dependência humana nesses controles. Softwares são instruções escritas,
sistemas, que são interpretados pelo computador a fim de executar tarefas especificas, ele comanda o
funcionamento do mesmo. A implantação de softwares e outras tecnologias que estão ligados a avicultura
e suinocultura é fundamental para que se tenha o controle e o sucesso esperado.O objetivo principal deste
trabalho é identificar as inovações tecnológicas no gerenciamento de granjas de avicultura e suinocultura
com base em estudos exploratórios e bibliográficos junto ao Google Acadêmico á partir de artigos, serão
mapeados as novas tecnologias existentes e já estudadas, baseadas em autores que já discutam essas
inovações. Novos softwares de gerenciamento vem desempenhando papel fundamental tanto no aumento
da produção quanto na qualidade final do produto comercializado, resultando assim uma melhora
significativa nos lucros desempenhados pelas empresas. Outro importante fator na implementação da
tecnologia está na competitividade entre as produtoras. A vantagem no mercado deve-se aos
investimentos em novas tecnologias adotados pelas granjas, visto que a problemática do projeto está no
congelamento produtivo pela falta de investimentos em softwares de gerenciamento. • Do ponto de vista
da produção: o monitoramento em tempo real do peso, consumo de ração e água de cada ave
individualmente. • Da perspectiva da criação e do bem-estar animal: saber os níveis de estresse de cada
ave, o conforto térmico e parâmetros de qualidade do ar, como dióxido de carbono e amônia. • Do ponto
de vista do controle de doenças: a habilidade de identificar uma doença ou detectar aves doentes antes
que toda a granja seja afetada. • Da perspectiva da segurança alimentar: aprimorar a detecção de
Salmonella, Campylobacter e E. coli. • Do ponto de vista do processamento de alimentos: aumentar o
rendimento. Apresentamos exemplos das inovações tecnológicas que ajudam tanto no aumento da
produção, na qualidade, evitando perdas significativas de animais, reduz doenças infectocontagiosas, •
Próteses de impressão 3D • Robôs fazendo o trabalho pesado • Drones • Biosseguridade • Sensores •
Nutrição inteligente • Inteligência Artificial • Realidade aumentada • Realidade virtual • Blockchain • Internet
das coisas • As vantagens do grande banco de dados (Big Data)
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Como um problema de saúde pública de importância significativa no Brasil a depressão atinge de 2 a 5%
da população geral porém ainda é predominante na população feminina ás vezes caracterizada por
acontecimentos determinantes que marcam sua vida como, gestação, parto e período pós-parto. No
puerpério os sintomas da depressão não se diferem do da depressão que decorre em outros períodos da
vida, assim tanto o diagnostico quando o tratamento pode ser realizado na atenção básica. Então 25% das
puérperas afetadas tem alcance ao tratamento, 50% dos casos de DPP, são diagnosticados na atenção
básica. (RUSCHI, SUN, 2007) O conhecimento sobre itinerário da mulher que busca ajuda no serviço de
saúde se faz necessário para a compreensão da eficiência do cuidado prestado. A depressão pós-parto
(DPP) é um conjunto de sinais e sintomas que ocorre normalmente entre a quarta e a oitava semana após
o parto, é um quadro clínico que se caracteriza pelas alterações de humor que se manifestam através do
choro, desespero, irritabilidade, culpa, problemas de baixa autoestima devido as mudanças físicas que seu
corpo sofreu e queixas. A detecção precoce da DPP é importante, para que o ambiente familiar não seja
desconstruído e também para que a saúde da puérpera não se agrave. Perante isso, o quanto antes a
mulher for informada sobre o tratamento e quais serviços procurar, menores serão os transtornos para
esta mulher e seus familiares. Este é um estudo de caso com uma abordagem qualitativa, com os dados
coletados através de uma entrevista. Serão feitos vários encontros com a mulher escolhida. Nesses
encontros faremos uma entrevista em profundidade, com o intuído de compreender a sua busca por
cuidado. Tal entrevista será norteada pela pergunta "Como se deu a sua busca por cuidados desde o início
dos sintomas da DPP?". Mostrar a trajetória de uma mulher que vivenciou a DPP, com o objetivo de
auxiliar outras mulheres que buscam tal cuidado, além de, servir como apoio a pratica de profissionais da
saúde que lidam com tais situações.
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O projeto criado por nos da TreeG trata-se da abertura de um laboratório de analises clinicas, tendo como
diferencial sua especialidade em exames para os mais diferentes tipos de animais. A TreeG se assemelha
com laboratórios voltados a coleta e pesquisa de materiais biológicos humanos, porém adaptado para
atender da melhor forma possivel o publico pet e/ou criações, desde os de pequeno ate os de grande
porte, buscando sempre focar nas diferenças e peculiaridades existentes em cada especie animal. O
laboratório conta com diversos maquinários e profissionais capacitados para realizar os mais diversos
exames, desde os mais simples ate os mais complexos procedimentos, contando com um diferencial, que
sera a realização da coleta do material a ser examinado a qualquer horário do dia ou da noite em casos de
urgência e emergência ou potencial risco, tanto para a integridade do animal, quanto para os cuidadores.
(Doenças transmitidas por animais / zoonoses) Nós da treeG trabalhamos lado a lado com os veterinários
mais capacitados para atender da melhor forma todos os animais, evitando sempre lhes causar qualquer
estresse, e com laudos express para garantir que o início do tratamento do animal seja feita o mais rápido
possível, garantindo o bem estar animal e agilizando sua cura. Usamos como referência pesquisas em
laboratórios ja existentes, reavaliando antigos procedimentos e aprimorando tecnicas de manuseio,
conzulta e avaliaçao clinica. Alguns exemplos de laboratios parceiros que nos auxiliam com troca de
informaçoes e feedbacks são: Samvet; Animalab; e Laboratorio Deltha. Além desta parceira, nossos
interesses individuais foram fundamentais para tornar a TreeG tao caracteristica e única no mercado,
tornando-se referência no mercado regional. Este fato se deve aos nossos estudos feitos em artigos
científicos, cursos e workshops especializantes e nossas influências pessoais.
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A toxicologia é uma ciência que estuda e analisa drogas ilícitas e lícitas. Este projeto tem como o objetivo
a implantação do Laboratório, chamado ATOX, que visa um sistema de qualidade com a capacitação nas
análises clínicas; das condições laboratoriais e adequação dos equipamentos; dos cuidados dos
procedimentos e dos dados obtidos; e da validação da metodologia utilizada. Por meio das disciplinas
ministradas para o curso de biomedicina, tais como fundamentos de análises clínicas, patologia geral.
microbiologia, epidemiologia da saúde coletiva, citologia histologia e embriologia, anatomia, ecologia,
toxicologia, imunologia, responsabilidade social, entre outras disciplinas que deram respaldo para a
criação do Laboratório ATOX, que apresenta a maior confiabilidade dos resultados, combinando os
exames de análises clínicas que são mais importantes e procurados no cotidiano, com o adendo da
toxicologia. Essa proposta ocorre em poucos laboratórios do território brasileiro. Contudo visamos o
cuidado para que nossas ações não atinjam o meio ambiente de forma drástica, para que não ocorra um
agravamento no desequilíbrio ambiental e sim sua redução, com esse ideal foi desenvolvido um aplicativo,
no qual o cliente poderá acompanhar os exames e laudos de maneira virtual. Essa nova tecnologia
possibilita que todos os pacientes do laboratório ATOX possam agendar seus exames de uma maneira
rápida e eficaz, evitando filas e atrasos, sempre visando o maior conforto e acessibilidade. O software
conta com um espaço do cliente onde é possível visualizar seu histórico médico, contratar a equipe do
laboratório, receber segundas vias de exames. Além disso, também possui uma área da saúde, com
textos informativos e cartilhas para institui-lo. Portanto verificou - se que é possível a construção dessa
empresa e desenvolvimento do aplicativo, assim tornando o ATOX um dos poucos laboratórios nacionais
com essa tecnologia e preocupação ambiental e social.
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MANIPULAÇÃO DE AGENTES ANTINEOPLÁSICOS. A
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Os antineoplásicos são em sua maioria conhecidos por serem citotóxicos, pois são potencialmente
carcinogênicos, mutagênicos, teratogênicos, imunossupressores e ainda provocam reações de
hipersensibilidade. A meta da terapia consiste em se destruir ou ao menos frear o crescimento do tumor,
sem afetar consideravelmente função das células normais. O risco laboral pressuposto e as graves
consequências que podem produzir a manipulação de antineoplásicos, fazem com que seja imprescindível
adotar medidas que ajudem a reduzir esta exposição e garantir condições melhores de trabalho. A
exposição ao agente químico é decorrente da atividade profissional em que o indivíduo tem contato com a
substância, remetendo a inúmeros efeitos colaterais sobre o organismo, gerado através de curto, médio ou
longo prazo, decrescido por meio de procedimentos de biossegurança. O manuseio das práticas de
biossegurança para a preparação da terapia antineoplásica, controla o risco que traz ao ambiente e à vida.
A não adequação de todos os indicadores precisos a terapia, aumenta consequentemente o alto
percentual de não conformidade do procedimento de segurança, porém grande parte das substâncias
utilizadas no tratamento do câncer estão bem integrados. A biossegurança abordar medidas de controle
de infecções para proteger os funcionários que prestam assistência e os pacientes, mas também
desempenha papel fundamental na comunidade onde atua na promoção da consciência sanitária,
diminuição de um modo geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais, sendo um processo progressivo
que sempre deve ser atualizado e supervisionado. A maioria dos agentes antineoplásicos interfere por
vários mecanismos de ação com os ácidos nucleicos, levando a destruição celular. O possível risco laboral
pressuposto e as graves consequências que podem produzir a manipulação de antineoplásicos, fazem
com que seja imprescindível adotar medidas que ajudem a reduzir esta exposição e a garantir condições
melhores de trabalho. Este trabalho teve como objetivo avaliar o risco de exposição ocupacional ,que o
farmacêutico(manipulador),os pacientes e o ambiente estão sujeitos baseando-se no regulamento da
ANVISA,art.,inciso I, Alínea ´´b´´,1º do regimento interno, aprovado pela portaria nº 593,tratando das
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, como direito fundamental do ser humano;
considerando os riscos inerentes a terapia Antineoplásica a que fica exposto o paciente, que se submete a
tais procedimentos; considerando a necessidade de atendimento adequado e imediato ao paciente que
submete ao procedimento de terapia antineoplásica. Este trabalho foi baseado por meio de uma pesquisa
quantitativa. Conclui-se com a metodologia adotada a necessidade do conhecimento das práticas de
biossegurança, de forma a segurar o meio ambiente e a vida dos profissionais.
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MASTOCITOSE

GOUVEIA, DANIELA D. (AUTOR PRINCIPAL); DOMENEGHINI, ANDRÉA V.
P. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A mastocitose é uma condição rara caracterizada pela proliferação de células de defesa tecidual , os
mastócitos e que se acumulam de forma anormal na pele e em outros órgãos tecidos. A mastocitose
apresenta duas principais formas, a Mastocitose Cutânea (MC) e a Mastocitose Sistêmica (MS), as quais
têm subcategorias com patogenicidade não especifica ainda. Em aproximadamente 80% dos pacientes
com mastocitose, somente a pele é envolvida, nos demais com a forma sistêmica, a medula óssea é
quase sempre acometida. Seu sintoma mais característico é o aparecimento de lesões que se intensificam
após o atrito ou aumento de calor corpóreo, sendo que 90% dos casos são detectados desta forma, sendo
ainda necessários exames confirmatórios. As células progenitoras dos mastócitos, no processo de
desenvolvimento celular, expressam um receptor tirosina quinase (c-kit) específico para o ligante c-kit. Ao
ocorrer essa interação, promove-se o crescimento e a diferenciação dos mastócitos. O ligante c-kit tem
muitos efeitos biológicos nos mastócitos, incluindo diferenciação, crescimento, localização, indução à
hiperplasia e produção de seus mediadores. Estudos apontam mutações ocorridas no proto-oncógene que
codifica o receptor do c-kit sendo que outras mutações também estão associadas a doença. A mutação
Gln-839-Lys surge na mastocitose cutânea típica da infância enquanto a mutação Asp-816-Val encontra-se
frequentemente associada à mastocitose sistêmica e mutações como Asp-816-Tyr e Asp-816-Phe
associam-se a formas atípicas e pouco frequentes de mastocitose.O diagnostico se faz por exames
clínicos e laboratoriais, sendo os tratamentos específicos para cada tipo de mastocitose, são baseados
nas alterações resultantes da proliferação dos mastócitos e dos danos causados por sua atividade
exacerbada. Assim o objetivo do presente estudo foi demonstrar os mecanismos associados ao
desenvolvimento da mastocitose e suas formas de diagnóstico e tratamento.
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MED HEALTH - ATENÇÃO À SAÚDE

CINOTTI, N.C (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, LAURA. S (CO-AUTOR);
DUTRA, IZABEL.C.S (CO-AUTOR); AUGUSTO, HELOÍSA. T (CO-AUTOR);
GOMES, ISABELLI. F (CO-AUTOR); SANTOS, HELENA. L. B (CO-AUTOR);

MIGLIATO, K.F. (ORIENTADOR); VIEIRA, L.H.A (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Estima-se que hoje a porcentagem de pessoas que não têm acesso a um acompanhamento à saúde
correto e periódico é bem maior do que o esperado pelos profissionais da área. Sabe-se ainda, que a
saúde pública enfrenta diversos problemas que dificultam o atendimento ou que prejudicam um tratamento
que deveria ser eficaz. Os profissionais de saúde enfrentam dificuldades diárias não importando sua área
de atuação, sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos ou auxiliares. No âmbito farmacêutico
por exemplo, uma das maiores dificuldades encontradas é falta de informações básicas essenciais para a
população. Exemplificando isso, o desconhecimento dos pacientes sobre medicações é um problema que
ocasiona muitas vezes, reações adversas ou efeitos colaterais que são prejudiciais à saúde. Diante disso,
o principal compromisso da Med Health é auxiliar e informar a população sobre o uso racional de
medicamentos, promovendo uma atenção farmacêutica eficiente e capaz de melhorar a saúde e o bem-
estar, com enfoque principal na automedicação. Um dos diferenciais da clínica é a metodologia utilizada
com uma parceria multiprofissional contando com psicólogo, nutricionista e profissionais da educação
física que acompanhados de um farmacêutico, o profissional mais adequado para essa atenção,
acompanharão os pacientes por meio de um atendimento personalizado para que cada caso tenha sua
necessidade atendida de forma especializada. Além disso, a Med Health também se preocupa com o meio
ambiente, agindo com práticas de sustentabilidade, ações de responsabilidade social e desenvolvimento
ambiental. Sendo assim, verificou-se que é possível a instalação da clínica pois trata-se de um projeto que
visa melhorias no setor de saúde pública. PALAVRAS-CHAVE: atenção farmacêutica, saúde pública, uso
racional de medicamentos, parceria, sustentabilidade, meio ambiente, reação adversa, atenção à saúde.
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METABOLISMO DE SUBSTRATOS ENERGÉTICOS DOS
CARDIOMIÓCITOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

SANTOS JR., D. (AUTOR PRINCIPAL); ANDRADE, D.H. (CO-AUTOR);
DOMENEGHINI, ANDRÉA V. P. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Insuficiência Cardíaca (IC) é frequentemente a última etapa de todos os distúrbios cardiovasculares,
com potencial para tornar-se altamente incapacitante, com altas taxas de re-hospitalização e com altos
índices de mortes prematuras. Mundialmente, de 17% a 45% dos pacientes admitidos com IC em hospitais
vão a óbito dentro de um ano e, a maioria, dentro de cinco anos. Atualmente IC atinge cerca de 26 milhões
de pessoas no mundo. Mesmo com os avanços no conhecimento e tratamento, esta patologia continua a
ter um prognóstico reservado. Apesar da incidência desta patologia estar se estabilizando devido a
melhores tratamentos de doenças cardíacas agudas, a prevalência tem crescido significativamente devido
as melhores taxas de sobrevivência de pacientes de doenças cardíacas agudas e pelo progressivo
aumento do percentual de idosos na população. A regulação do metabolismo energético esta
estreitamente ligada à função cardíaca. Estudos apontam a correlação entre as alterações do metabolismo
mitocondrial com as doenças cardíacas como a IC, assim demonstrando a importância do metabolismo
energético para a função cardíaca. Além de fornecer energia, a dieta fornece precursores para as
biossínteses de compostos necessários para a estrutura, função e sobrevivência celular e tecidual. Entre
esses precursores, estão ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais. Os principais substratos
energéticos que são obtidos da dieta são carboidratos, proteínas e gorduras. Os produtos da digestão
circulam no sangue, entram em vários tecidos e são eventualmente captados por células e oxidados para
produzir energia. Em um coração adulto saudável, o substrato energético preferencial dos cardiomiócitos
são os ácidos graxos, pela via da beta-oxidação. Disfunções do metabolismo energético mitocondrial na IC
tornam esta via metabólica ineficiente, havendo então um esforço adaptativo com a utilização da via da
glicólise. Assim a compreensão da fisiopatologia da IC pode, portanto, tornar-se relevante para a área de
Nutrição Esportiva. Este trabalho teve como objetivo a caracterização do metabolismo de substratos
energéticos dos cardiomiócitos na IC. Através de revisão de literatura, este trabalho demonstrou o
metabolismo de substratos energéticos por ácidos graxos e glicose dos cardiomiócitos na IC, bem como o
metabolismo de substratos energéticos auxiliares (corpos cetônicos, aminoácidos e lactato).
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MORINDA CITRIFOLIA E SUAS CARACTERÍSTICAS
BENÉFICAS PARA O ORGANISMO

MARINI, C.S. (AUTOR PRINCIPAL); PROVINCIATO, J.C. (CO-AUTOR);
PEREIRA, C. A. M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Morinda citrifolia Linn, uma planta originária do Sudoeste da Ásia, popularmente conhecida como “Noni”,
vem sendo utilizada há 200 anos em várias partes do mundo devido ao seu poder de reforçar o sistema
imunológico, além de outros benefícios à saúde quando consumida regularmente. O presente trabalho tem
como finalidade apresentar uma revisão bibliográfica sobre os benefícios da Morinda citrifolia Linn, seu
aspecto botânico, histórico, constituição química, farmacocinética, principais atividades biológicas tais
como: atividade antioxidante, atividade anti-inflamatória, atividade analgésica, atividade imunomodulatória,
atividade antibacteriana, atividade anti-humoral e atividade anti-angiogênica e uma possível toxicidade
deste fruto à saúde humana. O fruto é desconhecido, sendo considerado uma planta medicinal de
inúmeros valores, podendo ser usado em diversos tratamentos. Pesquisas ressaltam que o noni reforça o
sistema imunológico a função celular e a regeneração das células danificadas. Todas as partes da planta,
principalmente o fruto, são utilizadas como alimento e por supostas propriedades medicinais. Folhas,
frutos, caule e raiz são processados e comercializados em forma de cápsulas, chás, suco. A polpa, a
casca e a sementes do Noni possuem alto teor de umidade. O Noni está apresentado em estudos na
farmacocinética que tem como ações farmacológicas a ação antibacteriana, anti viral , anti-fúngica, anti-
humoral, anti-inflamatória entre outras. A atividade antioxidante in vitro, onde os extratos apresentam
expressiva atividade antioxidante, variando em função da porção do fruto e/ou do extrato testado, método
do ß-caroteno/ ácido linoleico, a melhor atividade antioxidante é obtida pelos extratos etanólicos e
acetônicos da casca e das sementes do Noni, enquanto o extrato alcoólico da polpa tem maior atividade
pelos ensaios DPPH e ABTS. O extrato acetônico da polpa também apresenta elevada atividade
antioxidante no método ABTS, demonstrando que a polpa do Noni possui elevada capacidade em
combater os radicais livres de DPPH e ABTS, atividade antitumoral onde investigaram o mecanismo do
efeito preventivo do TNJ no estágio inicial da carcinogênese, Atividade antiangiogênica utilizadas como
modelos de angiogênese, veias da placenta e transplante de tumor de mama humano para testar a
atividade antiangiogênica do suco do Noni. Na toxicologia encontrados relatos de hepatotoxicidade
associada ao consumo do suco Noni, entre elas: aumento da atividade das enzimas transaminase
glutâmico oxalacéca (TGO) e aspartato aminotransferase (ALT) e casos de hepatotoxicidade. Apesar dos
benefícios, a ANVISA proíbe o fruto no Brasil devido ao desconhecimento e uma possível “ toxicidade
hepática ” que este pode causar no organismo.
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MULHERES NO ESPORTE: UM PANORAMA ATUAL DA
PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS ESPORTES

BRASILEIROS

GONÇALVES, A.A. (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os esportes são amplamente difundidos, em sua maioria, por toda a humanidade - variando apenas as
regiões em que suas preferências mudam. No entanto, existe uma desigualdade histórica que permeia a
participação e o reconhecimento das mulheres neste âmbito. Desde concepções arcaicas acerca do corpo
da mulher, sobre o que é feminilidade e qual a função desta na sociedade, até falta de divulgação midiática
e incentivos públicos para inserção feminina são vistos na gradual tentativa de ocupação feminina dos
espaços cultuados como masculinos. Fatores como machismo e objetificação do corpo feminino são
aspectos que influenciam diretamente na trajetória de conquista do espaço pertencido às mulheres. Dentre
as modalidades, no Brasil o futebol mostra-se como um exemplar destas características, por se tratar de
uma na qual o predomínio de atletas homens ocorre e, junto disso, pressões devido a identidade nacional
de "país do futebol" sobreposta ao esporte. O objetivo geral deste estudo foi buscar uma reflexão voltada
para a trajetória da mulher no esporte, em busca de igualdade, valorização e respeito de suas
competências. Dentro disso, traçar a trajetória de inserção da mulher no esportes e observar que estas
atletas são vítimas de desigualdades a nível internacional e, especificamente, nacional. Salientar pontos
como desigualdade de remuneração salarial às mulheres, que por si só é um reflexo direto da
desigualdade de gênero, analisar a falta de incentivo e investimento e o descaso da mídia, são de
importância intrínseca para evidencias que as mulheres ainda têm um longo caminho a percorrer para
atingirem a igualdade nos esportes e serem inseridas, de fato, nos esportes. Evidencia-se que, no que
tange a participação em esportes onde o predomínio masculino se mantém historicamente, mesmo com
avanços graduais as mulheres ainda se deparam com dificuldades para se inserirem. Com base em uma
revisão da literatura,buscou-se pesquisar livros, artigos e sites acadêmicos com relação ao tema aqui
discutido.
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NATAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE BEBÊS
ENTRE 3 A 18 MESES

CREMPE, L. A. C. (AUTOR PRINCIPAL); BARTOLO, R. L. (CO-AUTOR);
REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA UNICEP Natação no Desenvolvimento Motor de Bebês
entre 3 a 18 meses Discentes: Luis Antonio Campanelle Crempe ; RA:1900744 Rodrigo Luis Bartolo; RA
:1900758 Orientadora: Profª Dr. Ana Claudia Figueiredo Rebolho Programas de natação para bebês
contribuem para as aquisições motoras da primeira infância, potencializando o desenvolvimento motor
independente do gênero. Sendo assim, o desenvolvimento global de bebês é estimulado se oferecermos
oportunidades para que ele vivencie experiências e sensações diversificadas. Estímulos aquáticos para
bebês são essenciais, e essas atividades devem ser direcionadas, significativas e adequadas às
necessidades. Os bebês que participam da natação apresentam desempenho motor acima da média. A
literatura já aponta que bebês que participam da natação apresentam maior controle de braços e aquisição
mais precoce da postura em pé (MOULIN, 2007). O melhor desempenho na postura prono pode ser
atribuído às oportunidades diversas as quais os bebês são expostos em decúbito ventral durante as aulas.
Além disso, a densidade do meio líquido permite a realização de movimentos que bebês, em geral, não
seriam capazes de realizar fora d’água, em decorrência da diminuição da ação da gravidade
(FONTANELLI e FONTANELLI, 1986). O objetivo deste projeto foi analisar o desenvolvimento motor de
bebês que participam periodicamente de aulas de natação. A fase de 3 a 18 meses é entendida como um
período de grande importância para o desenvolvimento motor (PAPALIA, 2006). Nesta fase o movimento é
fundamental para que o bebê se desenvolva cognitivamente (PAYNE e ISAACS, 2007). A aquisição dos
movimentos voluntários, embora fixa em termos de sequência, mostra-se variável no ritmo, em função das
restrições do indivíduo, do ambiente e da tarefa (PAYNE e ISAACS, 2007; GALLAHUE e OZMUN, 2005;
HAYWOOD e GETCHELL, 2004). Tipo de pesquisa: Pesquisa bibliográfica é a busca de uma
problematização de um projeto de pesquisa a partir de referências publicadas, analisando e discutindo as
contribuições culturais e cientificas.
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NATUDERMA: PRODUTOS DERMATOLÓGICOS A BASE
DE VEGETAIS.

MEZZACAPPO, B. R. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, L. S. (CO-AUTOR);
BESSI, J. K. A. (CO-AUTOR); CARMO, K. M. (CO-AUTOR); LIMA, G. C.

(CO-AUTOR); PADOVAN, K. B. L. (CO-AUTOR); MIGLIATO, K.F.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O projeto consiste no desenvolvimento de uma linha de produtos dermatológicos, naturais a base de
vegetais orgânicos que serão cultivados na estufa da indústria, veganos e sem adição de aditivos químicos
agressores ao meio ambiente se tornando uma opção para quem busca suprir as necessidades também
de peles alérgicas ou sensíveis à esses componentes químicos com baixo custo para o público, sendo
assim mais acessível para aqueles que procuram por produtos bons, baratos e fáceis de se encontrar por
serem distribuídos em perfumarias e farmácias e no site da loja. Para que o projeto tenha futuro, estudou-
se as propriedades dos vegetais, a qualidade e os benefícios para a pele e que não fosse maléfico ao
meio ambiente, sendo assim, o público alvo dos produtos são os clientes que procuram por algo mais
natural e veganos, os quais estão cada vez mais em alta procurando por produtos com essas diferenças.
Além do diferencial dos produtos da linha serem o mais natural possível, não são testados em animais,
não possuem aditivos químicos que apenas “maquiariam” os problemas não os resolvendo, tais como
silicone, petrolatos, parabenos e formaldeído, sendo assim, os únicos aditivos químicos que contem são
os conservantes, não possuindo aromatizantes e corantes artificiais, preservando a consistência, cheiro e
aparência natural do produto. Por produzir a própria matéria prima, os produtos são de baixo preço,
atendendo todos os casos de clientes. Para a preservação do meio ambiente, as embalagens são
biodegradáveis, sustentáveis e reutilizáveis, as quais serão recolhidas pela empresa em postos de coletas
das próprias lojas em que são vendidos, como perfumarias e farmácias, mas também possui a loja online
que facilitará o cliente a comprar os produtos e se comunicar com a empresa, com estratégia de vendas
de atingir um grande público com disponibilidade do produto em várias plataformas de fácil acesso.
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NUTRIÇÃO, BIOQUÍMICA E DOENÇA HEPÁTICA
GORDUROSA NÃO ALCOÓLICA

MALAGÓ-JR, W. (AUTOR PRINCIPAL); SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR);
CORRÊA-TONIOLO, C.F. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As doenças hepáticas crônicas (DHC) representam um dos maiores problemas de saúde pública. Uma das
formas mais comuns de DHC é a Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). Essa doença tem
crescido junto com a epidemia de obesidade e afeta atualmente cerca de 25 a 30 % da população
mundial. A DHGNA é definida como uma esteatose hepática em que o acúmulo de gordura nos
hepatócitos não está associado a hepatites virais, consumo de álcool, problemas autoimunes e doenças
metabólicas. A esteatose hepática se define pelo acúmulo de gordura no fígado, principalmente por
triglicerídeos, que excede 5% do peso do órgão. A DHGNA se caracteriza a partir do desenvolvimento de
inflamação no fígado, além do acúmulo de gordura. Sua ocorrência está associada à obesidade,
resistência à insulina e síndrome metabólica, sendo inclusive considerada a manifestação hepática dessa
síndrome. Ela é uma doença silenciosa que evolui desde o simples acúmulo de gordura para a esteatose
associada com hepatite e fibrose, até o desenvolvimento de cirrose hepática que evolui para o carcinoma
hepatocelular. Tem sido previsto que a cirrose e o carcinoma hepatocelular, associados à DHGNA, se
tornarão a principal causa de morbimortalidade associada ao fígado dentro dos próximos 20 anos. Por
conta do desconhecimento dos mecanismos moleculares envolvidos na progressividade inflamatória da
DHGNA, não há ainda um método de detecção específico, nem um tratamento farmacológico específico
para a doença. Por isso, a recomendação é a mudança do estilo de vida, principalmente a adoção de
hábitos alimentares saudáveis que devem levar à perda de peso e melhora do quadro. O profissional
nutricionista se faz então necessário para a educação nutricional e orientação dos pacientes, na
prevenção e tratamento da DHGNA. Objetiva-se com este trabalho buscar e sintetizar informações
científicas atualizadas acerca da DHGNA. As buscas serão especificamente direcionadas às causas da
doença ligadas a dieta, aos mecanismos bioquímicos e metabólicos envolvidos no desenvolvimento da
doença e às influencias alimentares na prevenção e tratamento. As buscas serão realizadas para levantar
evidências que possam comprovar causalidade, e também para levantar os conhecimentos que estão
despontando no limite do estado da arte. Para isso, serão acessados bancos de dados em português e
inglês, generalistas e especializados, além de iniciativas que reúnem publicações de instituições da área
da saúde, informações de saúde pública e opiniões de profissionais. Os descritores utilizados serão
combinações dos termos “Fatty Liver”, “Non-alcoholic Fatty Liver Disease”, “Etiology”, “Metabolism”, e suas
versões em português. Com isso espera-se disponibilizar as principais informações atualizadas, que
poderão ajudar a entender as relações entre a DHGNA, os hábitos alimentares e o metabolismo.
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O ESTRESSE NA ÁREA HOSPITALAR

OLIVEIRA, J.V DE. (AUTOR PRINCIPAL); MARQUES, A.H. (CO-AUTOR);
MARIA, S.R. (CO-AUTOR); MROCZINSKI, A.L. (CO-AUTOR);

CARDOSO,C.G. (CO-AUTOR); MACHADO, C.P. (CO-AUTOR); SILVEIRA,
T.M. (CO-AUTOR); CASTELLANO,E.G. (ORIENTADOR); MARCONDES,T.M.

(CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE ENFERMAGEM O ESTRESSE NA ÁREA
HOSPITALAR Aline Haisler Marques, Ana Luiza Mroczinski, Caroline Cardoso, Caroline Pedrini Machado,
Jessica Vieira de Oliveira, Suelen Rossi Maria, Taniellen Moreira Silveira Orientação: Profa. Dra. Tania
Maria Marcondes e Profa. Dra Elisabete Gabriela Castellano A presente pesquisa pretende estudar o
estresse que é um tema de abrangência atualmente nos meios de comunicação. O estresse é a reação do
organismo, juntamente com os componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais que ocorrem
quando surge a necessidade de uma grande adaptação a um evento estressor. Justifica-se pois o trabalho
em hospitais tem características particulares e abrange varias situações-limite como vida e morte, saúde e
doença que acabam influenciando no bem estar da própria equipe podendo gerar bastante estresse e a
aborrecimento. Um profissional com um nível de estresse baixo prestara um serviço de maior qualidade, já
que desta maneira estará disposto e apto a humanizar o serviço oferecido, isto influenciará diretamente no
tratamento do paciente em questão, tornando isso um fator social, já que com o tratamento corretamente
executado a este paciente terá uma melhor qualidade de vida, e não haverá reincidência de internações. O
objetivo é mostrar a importância de dar atenção á saúde mental desse profissionais e sua influência no
processo de humanização hospitalar. A pesquisa de tipo bibliográfica fundamenta-se na revisão de livros,
textos, artigos (inclusive eletrônicos), e revistas que tratam do fenômeno do estresse. Dentre os autores
consultados destaca-se Maturana. Até o presente momento, os resultados sobre a avaliação do estresse
no contexto hospitalar reforçam a idéia que os profissionais da saúde diante de uma situação estressora,
devem procurar um profissional da saúde, a fim de solucionar seu problema no seu ambiente de trabalho e
na sua vida pessoal.
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O IMPACTO DA ATIVIDADE FÍSICA PARA PACIENTES
PORTADORES DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE MAMA

VILLANI,A.B (AUTOR PRINCIPAL); AMARO,M.L.T.O (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O câncer é uma doença responsável por milhões de mortes no mundo atualmente. Estudos realizados
sugerem que a atividade física é um ótimo meio benéfico para a redução da incidência da doença e
também como meio de tratamento para pacientes já portadores da doença. Durante o tratamento
quimioterápico e radioterápico de indivíduos com neoplasia, estão sendo sugeridos exercícios para
minimizar os diversos efeitos colaterais que esses meios de tratamento têm apresentado. O objetivo deste
estudo foi avaliar a relação da atividade física e os impactos que ela tem sobre os pacientes portadores de
câncer de mama e como ela pode ajudar para a reabilitação e recuperação destes indivíduos. Foi utilizado
um procedimento de pesquisa bibliográfica e pode-se concluir que o estágio em que a doença está e a
disposição do organismo para realizar o exercício são fatores importantes aos pacientes de neoplasias de
mama, não havendo ainda resultados conclusivos entre as diferenças entre exercícios individuais ou em
grupo. A disposição para mudar hábitos de exercício pode ser a maior barreira à atividade física em
sobreviventes de câncer de mama. Uma maior conscientização e educação das pacientes se mostra
essencial para esse objetivo, e o papel do exercício em grupo deve ser mais explorado. Trata-se de uma
revisão de literatura realizada no período de janeiro a junho de 2018 na qual foram consultados livros e
periódicos do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) – Campus Miguel Petroni e busca de artigos
científicos em bancos de dados online. O método de pesquisa foi realizado por meio de bases eletrônicas
Scielo, através de descritores: “atividade física’’, “fadiga muscular’’, “atividade física e oncologia’’,
“atividade física e portadores de neoplasia’’, “exercício físico e câncer de mama’’. Os critérios de inclusão
para os estudos encontrados foram à abordagem dos efeitos de atividades físicas associadas ao
tratamento de neoplasias. Foram excluídos estudos que abordam a dinâmica da prática física em outros
perfis de pacientes.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 157



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

O OLHAR DO ENFERMEIRO NO RECONHECIMENTO DE
VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL

MACEDO,G.D (AUTOR PRINCIPAL); FERMIANO, A.R. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A violência sexual contra crianças e adolescentes é um grande problema da saúde publica
e social, devido aos altos índices de incidência. Esse tipo de violência pode ser caracterizado por contato
ou interação entre uma criança ou adolescentes com o estuprador, sem o consentimento da vitima, na qual
a criança ou adolescente é submetido à estimulação sexual e nesses abusos pode incluir toques, carícias,
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 pelos parentes mais próximos da
vitima ou até mesmo dentro da própria família. OBJETIVO: Identificar a postura e a conduta do enfermeiro
e a quantidade de casos confirmados sobre o abuso sexual infantil. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo de natureza exploratória descritiva. É um método que têm por objetivo escrever as características
de uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação
entre as variáveis no objeto de estudo analisado, permitindo que o leitor entenda mais sobre o assunto.
RESULTADOS ESPERADOS Incidências de violência sexual infantil ocorridas em São Carlos, e se as
condutas dos enfermeiros estão sendo apropriadas e adequadas REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1.
Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Pragmáticas e Estratégicas. Prevenção e
tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra criança e adolescentes. Brasília: Ministério
da Saúde; 2010. 2. Secretaria Municipal da Saúde. Caderno de violência domestica e sexual contra
crianças e adolescentes. Disponível em: https:/ /www.prefeitura.sp.gov.br/cidade /secretarias/upload/
saude/ arquivos/crianca /Adolescente. pdf EBSERH, Hospital Escola Municipal “ Prof. Doutor Horácio
Carlos Panepucci” Disponível em :http://www.ebserh.gov. br/web /husm -ufsm/
estruturas/gas/nveh/violencia-sexual
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O PAPEL DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA DE LEGG-
CALVÉ-PERTHES - ESTUDO DE CASO

ERICA CASELLA (AUTOR PRINCIPAL); GUARATINI, M.I. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A doença de Legg-Calvé-Perthes é uma patologia insidiosa e sua etiopatogenia e seu mecanismo ainda
são desconhecidos, o que mais se aceita como evento patológico principal no seu desenvolvimento é a
interrupção do fluxo sanguíneo para a cabeça femoral, provocando necrose isquêmica e
consequentemente alterações estruturais na cabeça femoral em crescimento, envolvendo crianças entre 2
a 12 anos. Normalmente é descoberta pelas observações da própria mãe da criança, que identifica
mudanças no tipo de marcha e nas atividades físicas, pois a criança tem compensações no quadril
apresentando alterações na marcha, como claudicação e por consequência é levada ao médico. Entre
vários exames possíveis a serem feitos, o raio-x é o mais completo para se observar a deformidade que a
DLPC causa na cabeça do fêmur e o afastamento entre o fêmur e o acetábulo e sua assimetria, podendo
ser bilateral ou não. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico da DLCP, melhor será o prognóstico do
paciente. O tratamento fisioterapêutico conservador de reabilitação é fundamental para prevenir as
alterações cinéticas nos pacientes, deixando de comprometer o arco de movimento e a força muscular do
quadril afetado, o que poderá levar a alterações posturais e do padrão de marcha. É proposto como uma
modalidade de tratamento conservador que traz para o paciente benefícios reais para a DLCP, para maior
amplitude de movimento, alongamento, fortalecimento muscular e o mais importante para a fase de
reabilitação fisioterapêutica da DLCP é manter a cabeça femoral no acetábulo para potencializar a forma
esférica da cabeça do fêmur, com exercícios sem carga axial que favorecem para a harmonia desta
articulação e para o alívio da dor. Existem outras formas de tratamentos que é possível obter bons
resultados, mas dependerá do grau e da gravidade da patologia podendo prevenir ou reduzir a progressão
da doença por tratamentos conservadores ou como casos mais graves irão necessitar de tratamentos
cirúrgicos, independente da forma de intervenção feita pela paciente, a fisioterapia pode ser muito efetiva
para os tratamentos pré e pós cirúrgicos quanto os conservadores.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO DIANTE OS TRANSTORNOS
DA ALIMENTAÇÃO ANOREXIA E BULIMIA NERVOSA.

BALDOINO, L.V.F. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, P.R.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: Os transtornos da alimentação são quadros psiquiátricos crônicos que acometem, sobretudo,
adolescentes e adultos; jovens do sexo feminino, causando aumento da morbimortalidade. As mais
comuns são anorexia nervosa e a bulimia nervosa. Muitos casos iniciam-se com dietas, aparentemente
inocentes, e evoluem para graves quadros anoréticos. Parece haver prevalência maior em sociedades
industrializadas, ocidentais, nas quais, especialmente em relação á mulheres, ser atraente está ligado a
magreza. Assim, diante da gravidade destes transtornos, nos questionamos, qual será o papel do
profissional enfermeiro diante estes adoecimentos? Objetivo: Identificar através da literatura o papel do
enfermeiro diante os transtornos da alimentação anorexia e bulimia nervosa. 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 2013 à 2018 e que abordem o papel do enfermeiro
nos transtornos da anorexia e bulimia nervosa. Não incluiremos trabalhos de conclusão de curso, teses de
mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Artigos não disponíveis na íntegra e/ou em língua estrangeira
também serão excluídos. Para a busca serão utilizados os descritores transtornos alimentares;
enfermagem e cuidados de enfermagem, estes serão cruzados com os operadores booleanos "AND" e
"OR" para a obtenção dos resultados. Resultados esperados: Espera-se que, este estudo contribua na
prática do profissional enfermeiro, trazendo subsídios para que este possa trabalhar ações que previnam
e/ou amenizem os danos causados por tais acometimentos. Referências Bibliográficas: PEREIRA, Luiza
do Nascimento Ghizoni et al . Transtornos alimentares em universitárias da área da saúde de universidade
do sul do Brasil. Rev. psiquiatr. Rio Gd. Sul, Porto Alegre, v. 33, n. 1, p. 14-19, 2011.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS
CONGÊNITA

PIRES, ANA CÉLIA SCARI (AUTOR PRINCIPAL); PIRES, ANA CÉLIA
SCARI (CO-AUTOR); SANTOS, P.R.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

“O papel do enfermeiro na prevenção da sífilis congênita“ 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 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 feita utilizando-se o
teste rápido treponêmico. O tratamento da sífilis congênita é feito com penicilina benzatina e a prevenção
é dada pelo tratamento adequado da mulher e de seu parceiro. Objetivo: Identificar através da literatura
cientifica as práticas utilizadas pelo enfermeiro na prevenção da 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 2013 à 2018 e que abordem as
práticas do enfermeiro na prevenção da sífilis congênita. Excluíremos trabalhos de conclusão de curso,
teses de mestrado, doutorado e de pós-doutorado. Artigos não disponíveis na íntegra e/ou em língua
estrangeira também serão retirados. Para a busca serão utilizados os descritores sífilis congênita;
enfermagem e cuidados de enfermagem, estes serão cruzados com os operadores booleanos "AND" e
"OR" 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
contribua na prática do profissional enfermeiro, no planejamento familiar e no pré-natal, atuando na
prevenção e cuidado da sífilis congênita. Referências Bibliográficas: PIRES, Ana Célia Scari et al.
Ocorrência de sífilis congênita e os principais fatores relacionados aos índices de transmissão da doença
no Brasil da atualidade. Revista Uningá, v. 19, n. 1, jan. 2018. Disponível em: . Acesso em: 15 out. 2018.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DA SAÚDE
DA POPULAÇÃO LGBT: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO

FABRÍCIO, S. (AUTOR PRINCIPAL); CASTELLANO,E.G. (ORIENTADOR);
FERMIANO, A.R. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa exploratória apresenta a importância da atuação do profissional enfermeiro na
promoção da saúde da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). A
população LGBT é alvo de discriminação na sociedade, sofrendo violência física e psicológica,
diariamente. Justifica-se científica e socialmente a realização desse trabalho porque a abordagem do tema
“diversidade sexual” abre um leque de questões a serem entendidas, discutidas e disponibilizadas para a
sociedade como um todo, em prol da conscientização, realização de boas práticas profissionais, condutas
e atitudes, visando a humanização e melhoria do atendimento, além da promoção da saúde e de melhor
qualidade de vida do grupo em questão para colocar em prática os princípios doutrinários do SUS:
Equidade, Integralidade e Universalidade. Objetiva-se identificar as Políticas Nacionais de Saúde Integral
de LGBT, quais as especificidades deste grupo e o que os profissionais sabem sobre o assunto, visando
colaborar para a difusão de conhecimentos, bem como incentivar o atendimento mais humanizado. A
pesquisa é uma revisão integrativa, encontra-se em fase final de avaliação dos resultados, com as
referências presentes na base de dados SCIELO, LILACS e BIREME, no período de 2002 a 2016. Além
disso, foi feito levantamento de dados junto a Política Nacional de Saúde Integral LGTB no Sistema Único
de Saúde (SUS), Brasil. Os resultados evidenciam pouca produção científica na área. Em decorrência
disso, a falta de conhecimento dos profissionais da área da saúde que repercute diretamente na qualidade
de atendimento prestado à população aqui estudada. É extremamente relevante a realização de estudos e
pesquisas sobre essa temática, pois através da informação, educação e orientação adequada dos
profissionais, se pode responder a uma necessidade imperiosa, presente no atual sistema de saúde
pública. Promover saúde é também promover os direitos humanos de uma classe que sofre os
preconceitos de uma sociedade que considera o “diferente” como errado, como anormal, elevando a
grandes índices os crimes de violência física e psicológica por homofobia, deixando o Brasil no topo da
lista dos países que mais matam LGBTs.
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO NA FARMÁCIA
HOSPITALAR

MATTIOLI, M.A. (AUTOR PRINCIPAL); CORTEZ, L.G (CO-AUTOR);
AGUIAR, B. C. M. (CO-AUTOR); MOREIRA, S. C. (CO-AUTOR);

CORDEIRO, D.S. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Esta pesquisa mostra a atuação do farmacêutico na farmácia hospitalar. Dentro do hospital os
medicamentos são considerados erroneamente como sinônimo de saúde com isso, são necessários
profissionais capacitados, de responsabilidades para a manutenção e minimização dos riscos para os
pacientes. A justificativa, conforme as definições do Conselho Federal de Farmácia, a partir da Resolução
nº 300 (1997), “a farmácia é uma unidade clínica de assistência técnico administrativa, dirigida por
profissional farmacêutico, integrada funcionalmente e hierarquicamente às atividades hospitalares”.
Objetiva-se estabelecer quais as funções que o farmacêutico possui dentro do hospital. Esse trabalho é
bibliográfico, sistematizado. Atualmente, tal profissional é classificado como “profissionais sete estrelas”,
segundo a cartilha do CRF apresentando as seguintes qualificações: prestador de serviços farmacêuticos
em uma equipe; capaz de tomar decisões; comunicador; líder; gerente; atualizado; educador. Dentro de
uma farmácia hospitalar, o profissional farmacêutico é capaz de fazer prescrições de medicamentos e na
produção de medicamentos. Para atuar nesta área o profissional deve apresentar conhecimentos na área
administrativos, apresentando um perfil multidisciplinar, conhecer as ferramentas do controle de qualidade.
Sabe-se que o farmacêutico ficou esquecido dentro das farmácias por muito tempo, mas com o avanço
das tecnologias e cursos de capacitação tal cenário vem se modificando. Hoje encontramos farmacêuticos
especialistas em diversas áreas e dentro da farmácia hospitalar o profissional vem se destacando
quebrando os paradigmas de “entregador de caixinhas” que lhe foi estabelecido. Tendo em vista tal
avanço, o CRF-SP criou uma comissão a fim de valorizar o farmacêutico hospitalar e assessorar a sua
capacitação para que seja encontrado dentro dos hospitais profissionais eficientes com qualidade e
responsáveis. Portanto, atualmente a atuação do farmacêutico nessa área vem se fortalecendo devida sua
suma importância para garantir a qualidade e a assistência farmacêutica adequada dentro dos hospitais
(utilizando meios gerenciais para a administração eficiente e coerente dos medicamentos).
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O PAPEL DO NUTRICIONISTA JUNTO AO PSICÓLOGO
NO TRATAMENTO DA ANOREXIA NERVOSA

SOUZA, M. J. B. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, Y. P. (CO-AUTOR);
BENTO, L. A. X. (CO-AUTOR); ALVARENGA ET.AL (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os transtornos alimentares estão cada dia mais presentes na vida de milhares de pessoas, sendo eles
multifatoriais, por fatores biológicos, culturais, experiências pessoais, através de influência, no entanto a
grande parte dessas pessoas que são atingidas por esses distúrbios são mulheres, principalmente entre
as adolescentes. A alimentação e a dieta têm grande influência no papel do desenvolvimento e
manutenção dos transtornos alimentares. Por isso, precisam ser orientados nos programas de tratamento
desses estados clínicos. Pacientes com transtornos alimentares possuem relevantes limitações dietéticas,
princípios alimentares inadequados e práticas errôneas devido a uma soma de enganosos mitos, padrões
e um sentimento de incapacidade para encarar a alimentação. Essas mudanças podem causar alterações
em seu estado nutricional, que requer preocupações dietéticas particulares, como reabilitação nutricional e
instrução sobre dieta adequada. Além disto, o aconselhamento nutricional é importante para explicar e
desmascarar regras inadequadas e para criar uma correta relação com o alimento. A anorexia nervosa é
um desses transtornos alimentares, cujo mesmo provoca uma perda de peso excessiva, pessoas
diagnosticadas com anorexia nervosa sentem medo de engordar, por isso fazem restrição de alimentos e
praticam atividades físicas em excesso, para que haja uma perda de peso. As causas desse distúrbio
podem ser inúmeras, entre elas estão : distorção da imagem, fatores psicológicos, biológicos que
consequentemente desencadeiam um quadro de ansiedade. O tratamento deste e de outros transtornos
semelhantes não é tão simples, o paciente não aceita que está doente e nega a doença, normalmente
estes pacientes só buscam ajuda quando já estão no estágio mais grave da doença. O principal objetivo
do tratamento da anorexia é recuperar o peso corporal e hábitos alimentares, fazendo com que o paciente
ganhe peso gradativamente, para que não sofra um impacto muito grande. Esse trabalho irá se constituir
em uma revisão de artigos, referente ao papel do nutricionista no tratamento da Anorexia Nervosa,
buscando analisar as estratégias e resultados obtidos pelos profissionais no tratamento deste TA.
Inicialmente iremos buscar informações na base de dados PubMed, Lilacs, Psyclist, Caps e Scielo. Os
artigos que não se adequarem aos objetivos do trabalho serão descartados. Buscaremos revisar artigos
publicados á partir do ano de 2012, com o intuito de ter maior atualização sobre revisões mais antigas
sobre o tema. Não irá ter preferências de pessoas (ex: cor,idade,sexo), todas e quaisquer informações que
seja relevante aos objetivos do trabalho serão abordados. Palavras Chave: Nutrição; Anorexia Nervosa;
Terapia Nutricional; Transtornos Alimentares.
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O QUE OS EX-DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS
PSICOATIVAS PENSAM SOBRE A REINSERÇÃO

SOCIAL?

SANTOS, I. V. DOS (AUTOR PRINCIPAL); MENDONÇA, N. R. (CO-AUTOR);
PEREIRA, T. M. (CO-AUTOR); CORREA, E. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Na sociedade atual o uso abusivo de substâncias psicoativas é um problema universal muito complexo
que traz grandes impactos na vida do ser humano, tanto no âmbito físico como no social e no psicológico,
levando os usuários a exclusão da sociedade por conta de seus vícios. Os ex-dependentes enfrentam
grandes desafios referente a ressocialização após o período de recuperação devido a necessidade de
atenderem as demandas sociais e se reinserirem na sociedade. Essa pesquisa objetivou conhecer a
representação social de ex-dependentes de substâncias psicoativas acerca da reinserção social. Trata-se
de uma pesquisa descritiva de caráter qualitativo, contando com a colaboração de 7 (sete) participantes do
sexo masculino e ex-dependentes de substâncias psicoativas que responderam a um questionário
semiestruturado. Os resultados indicam que os fatores que contribuem para a reinserção social estão
ligados ao apoio familiar e a religiosidade, por outro lado o medo de não ser aceito, a desconfiança das
pessoas e a luta contra a recaída estão implicados nos desafios da reinserção. Contudo, diante de todas
as dificuldades retratadas os indivíduos amostrados foram capazes de superá-las e ressignificar sua vida,
buscando um novo emprego, constituindo família e se engajando no contexto religioso. A partir dos dados
coletados pode-se concluir que existe uma representação social negativa a respeito dos indivíduos ex-
dependentes de substâncias psicoativas devido as discriminações e o preconceito vivenciados
constantemente no contexto social após o período de recuperação. Todavia, torna-se necessário
desenvolver novos estudos e pesquisas sobre o tema com o intuito de proporcionar conhecimentos e gerar
subsídios para melhoria significativa no processo de reinserção social dos dependentes químicos.
Palavras-chave: Representação Social. Substâncias Psicoativas. Dificuldades. Ex-dependente.
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O RUGBY COMO ESPORTE AMADOR: VISÕES DE
JOGADORES DE DIFERENTES PAÍSES

FERRARINI, J.L. (AUTOR PRINCIPAL); AMARO,M.L.T.O (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como objetivo analisar o rugby como esporte amador
dentro e fora do campo, na visão de jogadores de diferentes países. O rugby no Brasil encontra-se como
um esporte amador e em desenvolvimento – com poucas equipes de competição – e, da mesma forma,
também, possui poucas investigações científicas e estudos sobre suas modalidades esportivas. Neste
contexto, este estudo se justificou devido à ausência de investigações na área, bem como à importância
de compreender as visões de jogadores de diferentes países, deste esporte amador. Ao buscarmos
responder a problemática deste tema nos perguntamos: quais são as visões dos jogadores com relação ao
rugby amador, conforme o seu país de origem? Quais são as histórias destes jogadores com relação às
mudanças, ou não, bem como as melhorias, ou dificuldades encontradas após a escolha do rugby como
esporte amador? Para respondermos estas questões nos utilizaremos, como metodologia, de diversas
perspectivas teóricas, por meio de pesquisa bibliográfica na área, leitura de textos clássicos, e também de
artigos em vários ambientes virtuais: e . Também houve uma parte empírica realizada por meio de
questionários, com jogadores de rugby amador do Brasil e de três outros países. Por meio destes
questionários vislumbramos as visões de cada participante, bem como suas histórias com o esporte no
seu país de origem. Pretendeu-se levantar os dados destes jogadores em países, como: França, Argentina
e Inglaterra. A partir de contatos prévios foram selecionados dois jogadores do Brasil e um de cada país já
citado. No total tivemos 5 jogadores de rugby respondentes de um único questionário. O critério da
escolha foi devido à possibilidade de contato e de aceite em participar. O levantamento de dados desses
sujeitos participantes foi realizado por e-mail e/ou redes sociais. Concluiu-se que o rugby como esporte
amador dentro e fora do campo, mesmo em diferentes países, possuem características semelhantes,
como o impacto positivo na vida pessoal destes jogadores. Em compensação, se diferenciam na
perspectiva social, pois cada país trata o rugby como esporte amador, conforme a cultura e as questões
socioeconômicas.
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O TREINAMENTO PLIOMÉTRICO RELACIONADO AO
AUMENTO DA POTÊNCIA NOS MEMBROS INFERIORES

CIRILO, G. I. (AUTOR PRINCIPAL); ESTELLA, W. F. (CO-AUTOR);
MARINE, D. A. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente estudo traz à discussão os efeitos benéficos gerados pelo treinamento pliométrico em atletas,
levando em conta as alterações fisiológicas. Segundo Verkhoshanski (1998), o treinamento pliométrico é
destinado ao desenvolvimento da força rápida e da capacidade reativa do aparelho neuromuscular, ou
seja, uma forma de exercício que busca a máxima utilização dos músculos em movimentos rápidos e/ou
de potência. Seu conceito baseia-se na exploração do músculo em sequências de contrações excêntricas
e concêntricas buscando a otimização do mesmo. A pliometria é uma importante estratégia no
desenvolvimento da potência muscular e assim pode ser engajada em qualquer modalidade esportiva que
necessite de velocidade, força e/ou potência (VERKHOSHANSKI, 1998). A importância do treinamento
pliométrico foi subestimada pelo fato dos treinadores considerarem o treinamento básico de força
suficiente para o desenvolvimento do elemento potência de muitos movimentos atléticos (BOMPA, 2004).
A razão principal para usar os exercícios pliométricos é a necessidade de ativar rapidamente as unidades
motoras, a fim de proporcionar uma melhor adaptação neurológica, visto que “produz uma sobrecarga de
ação muscular do tipo isométrica, com grande tensão muscular, envolvendo o reflexo de estiramento dos
músculos” (BARBANTI, 1998 apud ALMEIDA e ROGATTO, 2007, p. 28). Como metodologia, foram
pesquisados assuntos sobre pliometria em fontes de informações eletrônicas, além de livros encontrados
na biblioteca da Instituição. Foi utilizado palavras-chaves correspondentes, de forma isolada e combinadas
(treinamento pliométrico, força muscular, potência muscular, contração e alongamento, ciclo excêntrico-
concêntrico). O objetivo geral desse estudo é avaliar os efeitos do treinamento pliométrico em atletas das
mais variadas modalidades e suas alterações fisiológicas. Portanto, o presente estudo observa os efeitos
do treinamento pliométrico no desempenho de atletas.
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J. (CO-AUTOR); SILVEIRA, L.R (CO-AUTOR); REIS, J. E. (ORIENTADOR) 
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Atualmente a maior preocupação em manter os animais equestres saudáveis é através da nutrição equina.
Cuidar para que a alimentação dos equinos seja equilibrada, certamente fará com que esses animais
tenham um potencial de desenvolvimento melhor. Vitaminas, água, energia, proteínas e minerais são os
principais ingredientes para garantir uma alimentação saudável e equilibrada, sendo o nutriente de maior
importância a água. O animal quando não apresenta em seu cotidiano uma alimentação adequada, poderá
sofrer mudanças em seu comportamento, descalcificação, problemas em aprumo, laminite, cólicas, baixa
imunidade, podendo evoluir para morte. Como exemplos de alimentos de alta digestibilidade, pode-se citar
os triglicerídeos, como óleos, obtidos através de sementes de mamona, canola, soja, buriti, girassol entre
outros. Esses alimentos são considerados pela literatura, como boa fonte de energia, e melhoram a
performance, principalmente em animais de competição. Quando nasce um potro, sua primeira
alimentação ocorre geralmente durante as primeiras 36 horas e será o colostro da égua, rico em nutrientes
necessários para sua vida. Em seguida, sua alimentação passará a ser forragem, normalmente quando o
potro não precisa de suplementos, como capim em boa qualidade, com objetivo de contribuir no seu
sistema imunológico. Nesse sentido, o objetivo do trabalho será analisar artigos que tratam da nutrição
equina, a fim de identificar as inovações e tipos de alimentos na nutrição equina. Levando em conta os
objetivos, a pesquisa será exploratória com intuito de proporcionar maior familiaridade com o tema e, em
relação aos procedimentos técnicos, será bibliográfica e descritiva, embasando-se em artigos recentes
extraídos da base de dados do Google Acadêmico e de Revistas Científicas da área. Após a análise dos
artigos, espera-se como resultados um quadro de referência, mostrando vantagens e desvantagens de
inovações e tipos de alimentos que estão sendo utilizados na nutrição de equinos. O quadro mostrará
também quais autores e em que ano, estão tratando dessa temática.
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ESTRICANHOLI, DAFNI (AUTOR PRINCIPAL); MARINE, D. A.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo Originalmente o CrossFit visa desenvolver o condicionamento de forma ampla e inclusiva e geral,
preparando os indivíduos para qualquer contingencia física necessitada, este esporte foi desenvolvido
para realçar a competência de um individuo em todas as tarefas físicas e diárias, portanto todos são
treinados para realizar, com sucesso, desafios múltiplos, diversificados e aleatórios. Amplamente utilizados
por integrantes das forças armadas, policiais, bombeiros e em diversos esportes, onde demonstrou ser
eficaz. A empresa CrossFit foi fundada no ano 2000 e seu criador foi Greg Glassman que estabeleceu sua
primeira academia em Santa Cruz Califórnia. A definição do CrossFit é tida como “o movimento funcional
constantemente variado e de alta intensidade”. Os treinamentos abrangem uma grande variedade de
movimentos funcional, como levantamento de peso olímpico e movimentos ginásticos realizado de forma
combinada. O estudo tem como objetivo Identificar as lesões mais obtidas no CrossFit e avaliar a
predominância de lesão por tempo de pratica, por região mais lesada com o CrossFit e quais acessórios
mais utilizados para a prevenção de lesões. Foi aplicado 20 questões onde seus praticantes deverão
responder os dados dentro do CrossFit, sendo do sexo feminino e masculino entre as idades de 18 á 50
anos. As avaliações serão realizadas através das lesões diagnosticadas por médicos ou fisioterapeutas,
por dores e por afastamento de treino. Serão avaliadas as lesões de ombro, lombar, joelho e punho. O
estudo será desenvolvido com os praticantes dos Box escolhidos na cidade de São Carlos/SP, sendo eles
a CrossFit São Carlos, CrossFit 9 de Julho, CrossFit Thibo, CrossFit Vila Nery, CrossFit Crown e CrossFit
Shark City. Após a coleta dos resultados dar-se-á inicio ao trabalho de estatística dos dados encontrados.
Espera-se com o estudo que possa analisar os índices de lesões obtidas dentro do esporte. Palavra
Chave: Lesões, Crossfit, Auto rendimento
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R.B. (CO-AUTOR); PEREIRA, T.C. (CO-AUTOR); FERRAZ, S.R. (CO-
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(ORIENTADOR); MARCONDES,T.M. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa discute o orgulho LGBT e o Lesbocídio no Brasil: a morte sistemática de mulheres
lésbicas. O Lesbocídio parte do princípio de que mulheres lésbicas estão sendo assassinadas pelo
simples fato de serem lésbicas, o conceito de lesbocídio surge da necessidade de entender o crime contra
a vida de mulheres lésbicas e, também, do ato de invisibilizar e desvalorizar socialmente a mulher lésbica,
isto é, a desconsideração generalizada do papel e da própria existência da mulher lésbica nas mais
diversas sociedades. Justifica- se, pois através da sensibilização e da informação pode-se atender a
necessidade de uma considerável parcela da população que sofre preconceitos, agressões, assassinatos
e desvalorização da sociedade. O objetivo da pesquisa é conscientizar e gerar informações sobre o
Orgulho LGBT e Lesbocídio no Brasil. A pesquisa é levantamento bibliográfico sistematizado e
fundamenta-se na revisão de literatura especializada. Dentre os autores que se destacam, podem-se citar:
Maria Clara Dias, Julio Jacobo Waiselfisz, Caio Fernando Abreu e Simone de Beauvoir. A falta de
levantamento de dados oficiais – feito pelo governo Federal, por exemplo – sobre essa temática e de
divulgação sobre esse crime nas mídias tradicionais mantêm a tradição de desinformação e negligência
sistemática que reproduz as marginalizações e invisibilizações sofridas por mulheres lésbicas na
sociedade brasileira. A ausência de informações oficiais sobre o Orgulho LGBT e o Lesbocídio em todo o
mundo é realmente preocupante, pois vem gerando muitos casos de preconceito, agressões e muitas
vezes assassinato. Portanto, os resultados das pesquisas levantadas mostram dados alarmantes sem
precedentes. É preciso informar, divulgar para que sejam reconhecidas as particularidades dos
preconceitos sofridos pela população lésbica no Brasil, para que sejam disponibilizadas soluções em nível
de políticas públicas que permitam a segurança e o próprio direito à existência dessas mulheres enquanto
lésbicas, assegurando o direito à sua orientação sexual.
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OS PROFESSORES ESTÃO PREPARADOS PARA LIDAR
COM O BULLYING?

CARMO, A. R. C. S (AUTOR PRINCIPAL); (CO-AUTOR); FERNANDES, M. I.
P. (CO-AUTOR); PASTRE, V. G. C (CO-AUTOR); CORREA, E.

(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A prática de bullying tem se tornado cada vez mais frequente nas escolas. Embora não seja um fenômeno
recente, o bullying vem ganhando destaque na mídia nacional e internacional com a divulgação de
inúmeros casos de violência envolvendo adolescentes e estudantes em diversas escolas espalhadas ao
redor do mundo. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar como
professores do ensino fundamental de duas escolas (uma particular e uma pública) da cidade de São
Carlos/SP lidam com os casos de bullying entre os alunos do 1º ao 5º anos. O estudo teve caráter
exploratório descritivo e abordagem qualitativa. A amostra contou com 10 professores de ambos os sexos.
A coleta de dados foi realizada através de um questionário semiestruturado visando à obtenção de dados
pessoais e profissionais, assim como à identificação da postura dos professores diante do bullying na
escola. Os dados foram analisados por meio de leitura crítica das respostas obtidas e comparação com as
encontradas em literatura especializada. Os resultados evidenciam a prevalência dos casos de bullying
relacionados a agressões verbais, tanto na escola pública quanto na escola privada. A partir da análise
das respostas conclui-se que os professores lidam com o bullying de maneira apropriada à idade das
crianças e à natureza de cada evento ocorrido e que os papéis da família e da direção da escola no
combate à prática do bullying são considerados de grande importância para o desenvolvimento das
crianças. Além disso, destaca-se o crescente interesse dos professores acerca das consequências
advindas da prática de bullying na vida dos alunos, no que diz respeito ao aprendizado escolar e aos
efeitos tardios subsequentes; o que tem motivado professores e escola a buscarem treinamento e
aperfeiçoamento de sua conduta diante de tais situações com maior envolvimento da família e
compreensão empática dos alunos.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O ozônio (O3) é um gás instável, com odor característico em temperatura ambiente e tem sido estudado
para utilização com fins medicinais por possuir grande poder oxidante, com propriedades bactericidas,
fungicidas e viricidas, auxiliando nos tratamentos de pele, doenças arteriais circulatórias, úlceras externas,
imunodeficiência, hepatite, câncer e inflamações. Dentre suas finalidades, o gás ozônio estimula a
produção de citosina, síntese de anticorpos, ativação de linfócitos T e ainda participa no tratamento de
águas devido a sua alta capacidade desinfetante e propriedades germicidas. No Brasil, foi fundada a
Associação Brasileira de Ozonioterapia (ABOZ) em 2006 com o intuito de legalizar a prática e capacitar os
profissionais da área. Entretanto a utilização da ozonioterapia ainda é contestada por ser realizada com
uma grande concentração de um gás tóxico, podendo gerar efeitos adversos significativos. O intuito é
relatar e esclarecer sobre o uso do gás ozônio em clínicas veterinárias, frisando a terapia como auxiliar a
outros tratamentos em enfermidades, e não como principal, levando em consideração seus malefícios e
benefícios e destacando-a como uma alternativa viável por ser prática, barata e segura, apesar da
toxicidade e contra indicações. Para a obtenção do resultado esperado, foram pesquisados e analisados
livros, artigos e revistas científicas abordando o tema em questão e transmitindo informações dignificantes
sobre a terapia, sendo ela gradativamente incorporada em hospitais públicos como terapia complementar,
e reconhecida por sua capacidade de melhorar oxigenação tecidual e propriedades oxidante e microbiana.
Espera-se que este trabalho possa servir de suporte para que haja o aumento do reconhecimento e a
utilização da ozonioterapia como tratamento auxiliar em clínicas veterinárias, baseando-se nos benefícios
e na praticidade que o método terapêutico oferece.
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Introdução : O trabalho trata-se de uma importante questão a ser esclarecida que é o termo '' Parto
Humanizado'' que mão pode ser entendido como um ''tipo de parto'', onde alguns detalhes externos o
definem como tal,como o uso da água ou a posição, a intensidade da luz, a presença do acompanhante ou
de qualquer outra variável. A humanização do parto é um processo e não um produto que nos é entregue
pronto. Viver processos naturais e humanos por inteiro muitas vezes envolve dor , incómodo, conflito ,
medo . Mas são estes mesmos os ''portais'' para a transição , para o crescimento , para o desenvolvimento
e amadurecimento humano . O objetivo proposto pela ''humanização do parto'' entende a gestação e o
parto como eventos fisiológicos perfeitos ( onde apenas 15 a 20% das gestantes apresentam adoecimento
neste período necessitando cuidados especiais ), cabendo a obstetrícia apenas acompanhar o processo e
não interferir buscando '' aperfeicoá-lo''. Objetivo : Identificar os benefícios da humanização no parto.
Metodologia : A pesquisa é um levantamento bibliográfico sistematizado e fundamenta-se na revisão de
livros , textos, e artigos ( inclusive eletrônicos). Resultados : foram encontrados 3 artigos podendo se citar :
Claudio Basbaum, Eleonora Morais, Sheila Sedicais. No Brasil é pequena a produção cientifica
relacionada a discussão de políticas de intervenção nesta área. E ainda , reforçando essa realidade,existe
a fragilidade da população que não cobra seus direitos , fortalecendo ainda mais as atitudes das equipes
de saúde e das instituições. Muitas mulheres ao relatarem seus partos via cesariana mostram a frustração
de não terem parido naturalmente, com as próprias forças, os seus filhos. Querem e precisam vivenciar o
nascimento de seus filhos de forma ativa, participativa, inteira. Conclusão : O parto configura-se como
momento singular na vida de uma mulher. Torná-la protagonista ativa durante esse processo, garantindo
segurança e conforto através de intervenções simples e não medicamentosas, é dar a oportunidade de
viver uma boa experiência e realizar um parto humanizado.
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A Sialolitíase é uma formação patológica calcificada que ocorre com maior frequência nas glândulas
salivares maiores, dentre elas, as parótidas, submandibulares ou sublinguais. É a formação de um
sialolito, estrutura calcificada que se desenvolveu no interior do ducto da glândula, que acomete entre 80 à
90% dos casos, a glândula submandibular. Pode ocorrer também nas glândulas salivares menores com
formação de cálculos menores. A formação do sialolito não está relacionada com o metabolismo
aumentado de cálcio e fósforo, a probabilidade de sua formação está possivelmente relacionada a má
higiene oral, no qual restos alimentares e bactérias podem migrar para o interior do ducto, obstruindo o
canal e favorecendo a concentração de cálcio, desenvolvendo o sialolito. Anatomicamente, a glândula
submandibular está localizada na fóvea submandibular, próximo à face medial do ângulo da mandíbula
com duas porções, uma superior maior sobre o músculo milo-hióideo e outra menor, abaixo deste.
Apresenta adiante, o ducto de Wharton que conduz a saliva próximo ao freio lingual no soalho da boca,
nas carúnculas sublinguais bilateralmente. A glândula submandibular com seu ducto de Wharton é
geralmente acometida devido ao favorecimento da ação da gravidade e também pelo seu trajeto longo e
sinuoso. O sialolito é uma estrutura dura à palpação, que causa uma sensação dolorosa em região
submandibular durante às refeições, afeta mais homens do que as mulheres, em jovens e adultos de meia
idade. Clinicamente pode-se palpar uma massa dura no soalho da boca, sendo o raio-x oclusal de
mandíbula bastante indicado como exame complementar. O tratamento pode ser conservador se o sialolito
se encontrar próximo da abertura do ducto, através de estímulo salivar por sialogogos e massagem na
glândula ou cirúrgico nos casos de sialolitos grandes. Visando a importância do conhecimento das
estruturas anatômicas da cabeça e do pescoço, bem como suas relações de vizinhança, o objetivo deste
trabalho é apresentar uma breve revisão da literatura de Sialolitíase com dois relatos de casos clínicos,
sendo que um caso foi realizada a exérese do cálculo salivar seguida de submandibulectomia no paciente
de 49 anos e o outro a exérese do sialolito gigante no paciente de 60 anos de idade.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Anatomia da cabeça e pescoço se faz de grande importância aos alunos do curso de Odontologia, uma
vez que tornar-se-ão capacitados a prevenir, diagnosticar e tratar qualquer alteração que se encontrar na
região de cabeça e pescoço. Uma das patologias que pode ser facilmente diagnosticada com o
conhecimento das estruturas anatômicas e suas relações de vizinhança é a Mucocele. A mucocele é uma
patologia de glândula salivar menor, comum da cavidade oral, decorrente da obstrução do ducto da
glândula salivar menor talvez por trauma local, apesar de não se evidenciar qualquer tipo de trauma. Pode
ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em crianças e adultos jovens. Geralmente ocorre em
região de lábio inferior, mas raramente podendo ocorrer em mucosa jugal, palato e face inferior (ventre) da
língua. Sendo uma obstrução do ducto da glândula salivar, apresenta-se clinicamente com uma tumefação
na mucosa em forma de cúpula contendo saliva (mucina) no seu interior. O tamanho pode variar de 1 ou 2
milímetros à centímetros, apresenta-se com uma coloração azulada translucente na mucosa e geralmente
os pacientes relatam de extravasamento espontâneo e recidiva da lesão. Ao exame microscópico, a
mucocele apresenta extravasamento de mucina, podendo apresentar ducto salivar rompido e tecido de
granulação reacional. As glândulas salivares menores adjacentes geralmente apresenta infiltrado de
células inflamatórias crônica e ducto dilatado. Prognóstico favorável e tratamento cirúrgico com biópsia
excisional com margem de segurança para evitar recidiva da lesão. Como profissionais da área da saúde,
o saber identificar os tecidos em seu aspecto de normalidade é muito importante para a prevenção. Desta
forma, o objetivo deste trabalho é apresentar uma breve revisão da literatura da patologia mucocele em
lábio inferior de uma criança e um adolescente de 7 e 17 anos de idade, respectivamente.
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PESQUISAS CLÍNICAS PARA FARMACÊUTICOS

COSTA, M. B. DA (AUTOR PRINCIPAL); GUERRA, J. V. G. (CO-AUTOR);
MEDEIROS, J. A. (CO-AUTOR); ALVES, B. R. (CO-AUTOR); RUANO, G. G.

(CO-AUTOR); CORDEIRO, D.S. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE FARMÁCIA PESQUISAS CLÍNICAS
BRUNO RODA ALVES GABRIELE GOMES RUANO JÉSSICA ANDRADE MEDEIROS JOÃO VICTOR
HERNANDEZ GUERRA MARISSA BERTOLINO DA COSTA Orientação: Prof. Daniel Sivieri Cordeiro A
pesquisa clínica é um processo de investigação científica tendo como participante o ser humano. O
investimento em ensaios clínicos é importante para o conhecimento científico e para o desenvolvimento de
novos medicamentos que possam resultar na terapêutica, cura e na melhor qualidade de vida da
população. O farmacêutico atua, geralmente, nas diversas fases de pesquisa do medicamento, vacina ou
diagnóstico. Esse trabalho tem grande relevância, pois através das pesquisas clínicas que pesquisadores
podem saber se um tratamento é superior a outro, podendo responder importantes questões clinicas e
biológicas. Os grandes avanços na área do tratamento oncológico foram conseguidos através de estudos
clínicos. A chance de descobrir novas terapias contra o câncer e avanços no conhecimento atual, sem as
pesquisas seria pouco provável. Apesar das críticas, é um dos poucos mecanismos para a obtenção de
respostas a perguntas clínicas com a menor chance de erro possível. De acordo com este estudo, que
teve como objetivo de proporcionar maior conhecimento sobre qual o papel ou função que o farmacêutico
pode desempenhar nas pesquisas clínicas, área que vem crescendo muito no Brasil. Nos faz conhecer
que o com os avanços da ciência e medicina, cada vez mais terá mais patrocinadores interessados em
investir em desenvolvimento para novos medicamentos. Trata-se de um estudo do tipo bibliográfico,
descritivo e exploratório, com análise não sistematizada abordando a temática pesquisa clínica. O estudo
de revisão bibliográfica se baseia em literaturas conceituadas, obtidas de livros e artigos científicos
provenientes de bibliotecas convencionais e virtuais. O estudo descritivo-exploratório tem como objetivo a
aproximação com o assunto proposto na pesquisa, descrição de suas características, criações de
hipóteses e apontamentos, e estabelecimento de relações entre as características de cada publicação.
Embora existam poucas publicações sobre o assunto, observou-se que é um campo da saúde que país e
o farmacêutico evidenciam-se como um profissional essencial para a realização desses estudos. Está em
ascensão no Brasil. Diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas em nosso VERMELHO-
APRESENTAÇÃO VERDE-JUSTIFICATIVA TELHA-OBJETIVO ROXO-METODOLOGIA AZUL-
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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PRESERVAÇÃO EFICAZ DAS PRINCIPAIS ESTRUTURAS
ANATÔMICAS POR INTERMÉDIO DA IMPRESSÃO 3D:

UMA ALTERNATIVA DE ESTUDO NAS AULAS PRÁTICAS
DE ANATOMIA VETERINÁRIA!

VALENTIM, D.L. (AUTOR PRINCIPAL); BRAGANÇA, S.M. (CO-AUTOR);
TARTAROTI, T.B.R. (CO-AUTOR); CARDOSO, E.L. (CO-AUTOR); MIGUEL,

M. C. V. (ORIENTADOR); REIS, J. E. (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Nos últimos anos, a forma de ensino tem se inovado e, no curso de Bacharelado em Medicina Veterinária
não é diferente, os recursos tecnológicos estão cada vez mais presentes nas salas de aulas. Uma das
disciplinas mais importantes para a área, e que exige domínio é a anatomia. Nesse caso, as novas
tecnologias, como a impressão 3D, poderiam substituir, mantendo a qualidade do aprendizado, os
tradicionais métodos com base em cadáveres fixados. Como verificado na literatura, a substituição, além
de atender a questões éticas, poderia resolver problemas relacionados a questões ambientais, a redução
de resíduos químicos e, consequentemente, de saúde dos envolvidos nestas práticas. Logo, a impressão
3D está sendo empregada para reproduzir diversos objetos, incluindo próteses e peças anatômicas de
animais. Nesse sentido, o objetivo do trabalho será mostrar a importância do uso de biomodelos
anatômicos por impressão 3D em aulas práticas através da disponibilização de peças anatômicas de
tamanho real, com a reprodução de características morfológicas, complementando o estudo anatômico. A
metodologia abordará a leituras de artigos científicos recentes relacionados com tema, tendo como base
de dados o Google Acadêmico. Outra parte da pesquisa envolverá a coleta de opiniões de professores
que lecionam a disciplina de anatomia, e de alguns alunos que já estudaram com esse tipo de material
didático. Espera-se, como resultados, os depoimentos obtidos dos alunos para permitir levantar dados
concretos para implementarmos as principais modificações que foram introduzidas inicialmente na
disciplina optativa, e posteriormente, nas disciplinas regulares (Anatomia 1 e 2) visando à melhoria do
processo ensino- aprendizagem. Nosso objetivo, desta forma, foi conseguir que os aprendizes se
mantivessem preparados para aprender com mais facilidade esta ciência, e que seja possível a
preservação das principais estruturas anatômicas.
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PREVALÊNCIA DE EXCESSO DE PESO EM ADULTOS E
IDOSOS NA CIDADE DE SÃO CARLOS

PEREIRA, A.F.A. (AUTOR PRINCIPAL); ROQUE, G. V. K. (CO-AUTOR);
FERREIRA, F. A. (CO-AUTOR); RUBIATTI, A.M.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

É incontestável que o Brasil experimenta nos últimos anos, uma transição nutricional. Chama atenção
esse marcante aumento na prevalência da obesidade, consolidando-se como um grande agravo
nutricional mais importante, sendo então associado a uma incidência de doenças crônicas não
transmissíveis como diabetes e doenças cardiovasculares. Ocorrem alterações também no estado
emocional e na rotina do dia a dia, gerando então um caso de sedentarismo. As modificações no estilo de
vida como a má alimentação e redução no gasto calórico diário são os principais fatores que explicam o
crescimento da obesidade. Essa doença é tratada como multifatorial que tem histórico familiar, cultural, de
hábitos alimentares irregulares entre outros, sendo assim uma doença porta de entrada para outras
doenças, como: hipertensão, diabetes mellitus tipo II, doenças cardiovasculares, entre outras. De acordo
com os artigos e estudos analisados, a obesidade cresceu de acordo com o desenvolvimento das cidades,
o aumento de empresas alimentícias que produzem alimentos de fácil e rápido preparo, mas que na
maioria das vezes não fazem bem a saúde. Semelhante a essas empresas o aumento de fast foods,
facilitou o acesso a comidas prontas, palatáveis porem de alto valor calórico e baixo valor nutricional. O
objetivo do trabalho foi realizar a avaliação antropométrica de adultos e idosos da cidade de São Carlos
(SP). Para obtenção dos resultados da pesquisa, as características antropométricas peso corporal e
estatura e Índice de Massa Corporal foram coletadas. O trabalho foi realizado com 33 pessoas, sendo elas
adultos e idosos de 18 a 72 anos, composto por 7 homens e 26 mulheres. Os resultados obtidos com a
presente pesquisa foi a faixa etária mais prevalente entre 20 a 29 anos. Pelo estado nutricional, do total de
pessoas avaliadas, verificou-se que 3,04% foram classificadas com baixo peso, 57,57% com eutrofia,
24,24% com sobrepeso e 15,15% com obesidade grau. Concluiu-se que o excesso de peso entre os
participantes foi de 39,39%, sendo valorizada a importância da ação do nutricionista na prevenção e
tratamento da obesidade, visando a melhoria da qualidade de vida e saúde dessa população. Dessa
forma, o quadro epidemiológico e nutricional necessita de estratégias da saúde pública, capazes de
modificar padrões de comportamento alimentar e da atividade física. Palavras-chave: obesidade,
epidemiologia, alimentação e nutrição.
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PREVALÊNCIA DE OBESIDADE INFANTIL E CONSUMO
DE FRUTAS E HORTALIÇAS EM ESCOLARES

OLIVEIRA, M.T. (AUTOR PRINCIPAL); CARÇA, L.L.S. (CO-AUTOR);
SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A obesidade é uma problemática crescente, que assume caráter epidemiológico, relacionada ao excesso
de gordura corporal localizada ou generalizada, decorrente de diversos fatores; como estilo de vida, genes
e fatores emocionais. Atentamo-nos ao crescimento e predominância da obesidade infantil, pois tem se
tornado um destaque na população brasileira e identificado como um fator de risco para o avanço nas
doenças crônicas precocemente. A incitação para o aumento de ingestão de frutas, legumes e verduras,
junto a uma dieta equilibrada e adequada é uma preexistência de saúde pública, devido a sua proteção
contra ameaças de obesidade. O objetivo será analisar o estado nutricional e a prevalência de obesidade
infantil e sua relação com o consumo de frutas e hortaliças em crianças de uma escola pública municipal
em um município do interior do Estado de São Paulo. O método é o estudo observacional, transversal e
analítico, com amostra não probabilística. Serão avaliadas 50 crianças em idade escolar, sendo de 7 a 10
anos, pertencentes ao terceiro ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal, no interior do
Estado de São Paulo, de que serão coletados dados sociodemográficos para caracterização da amostra.
Os dados antropométricos utilizados para determinar o estado nutricional serão peso, estatura e
circunferência abdominal. A partir destes dados serão avaliados o índice antropométrico IMC/I (índice de
massa corpórea para idade), adotando-se os pontos de corte apontados pela Organização Mundial da
Saúde, sendo a saber: Magreza < Escore-z -2; Eutrofia = Escore-z -2 e = Escore-z +1; Sobrepeso >
Escore-z +1 e = Escore-z +2; Obesidade: > Escore-z +2. A circunferência abdominal será aferida conforme
preconizado por McCarthy et al. (2001), ao qual será classificada segundo o sexo e idade, sendo
considerada elevada quando a medida situar-se acima do percentil 75. A investigação do consumo de
frutas e hortaliças será realizada por meio de um Questionário de Frequência Alimentar para
Adolescentes, proposto por Slater et al. (2010) e adaptado por Detregiachi, Kawamoto e Rossette (2016),
denominado Questionário de Frequência de Consumo de Frutas e Hortaliças (QFCFH), constando de 21
alimentos. Os dados serão coletados no período diurno, com horários e dias a serem estabelecidos pela
instituição participantes da pesquisa e após a assinatura do Termo de Assentimento e Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Após a coleta, os dados serão tabulados e tratados estatisticamente
em programa específico. Será aplicada estatística descritiva e inferencial. Os resultados serão
apresentados em gráficos e tabelas. A alimentação na infância se torna primordial para a segurança
nutricional, etapa essa que se criam os hábitos alimentares, sendo necessário de uma dieta adequada e
equilibrada nutricionalmente, rica em frutas, legumes e hortaliças. A identificação de grupos de risco
nutricionais é importante para servir de parâmetros para avaliação e praticas de promoção de saúde,
evitando riscos futuros.
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO, OBESIDADE E DCNTS
EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - PIM 2 NUTRIÇÃO

MARANGONI, B. F. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA,S.B. (CO-AUTOR);
LEGORO, A. S. (CO-AUTOR); RECALDE, A. C. (CO-AUTOR); LEÃO, H. D.

(CO-AUTOR); SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são uma grande ameaça à saúde de todos a população
mundial. A OMS vem notado um aumento global das DCNT, acreditando que, afeta as pessoas com menor
renda e escolaridade, por terem menor informação e acesso aos serviços de saúde. As principais DCNT
são: doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, hipertensão, obesidade. Essas
doenças se manifestam geralmente na fase adulta, pelo estilo de vida não saudável. Podem ser evitadas
ou adiadas por meio de mudanças alimentares e estilo de vida saudável, diagnóstico e tratamento precoce
de doenças, exames preventivos de rotina. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de
sobrepeso e obesidade, além da existência de hipertensão e diabetes em estudantes universitários. A
população de estudo foi composta por 13 estudantes universitários, de ambos os sexos, com idade entre
18 e 27, na qual foi fornecida um questionário auto aplicável composto por variáveis sociodemográficas.
Foi efetuado as medidas antropométricas peso e altura, IMC e sua classificação. Foram realizadas
pesquisas em bases de dados como Google acadêmico e SciELO. Foi coletado informações quanto as
DCNT, padrão alimentar e frequência de atividades físicas. Os dados foram tabulados, analisados e
demonstrados em porcentagem. A partir dos dados coletados pelas entrevistas e medições, notamos que
a maioria dos alunos (80%), estão com o IMC dentro da normalidade. Percebemos que, a maioria dos
entrevistados residem com sua família (92%), não fumantes (85%) e consomem bebidas alcoólicas (54%).
Notamos, ainda, que a maior parte dos entrevistados não praticam nenhuma atividade física (46%),
consomem três refeições diárias (46%) e, que já tiveram casos de doenças crônicas em sua família (70%).
Não houve prevalência de sobrepeso e obesidade nos estudantes e nem de DCNT (diabetes e
hipertensão), todavia, a maioria dos familiares possuem histórico de DCNT, tendo destacado com maior
percentual a hipercolesterolemia (40%) e diabetes (40%). Conclui-se que, apesar dos estudantes, de
ambos os sexos, estarem com o IMC dentro da normalidade, eles não possuem bons hábitos de qualidade
de vida, onde foi encontrado grande número de sedentários e um pequeno fracionamento das refeições
diárias.
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PROGRAMA INTEGRADOR MULTIDISCIPLINAR I - AS
DISCIPLINAS DE BASE DO CURSO DE BACHARELADO

EM NUTRIÇÃO NA VISÃO DO PROFISSIONAL EM
EXERCÍCIO

SANTOS, L.R. (AUTOR PRINCIPAL); FRUJUELLE, K.M.R. (CO-AUTOR);
MATINEZ, A.Z. (CO-AUTOR); VIEIRA, K.J.K. (CO-AUTOR); SCHNEIDER,

V.C. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a principal porta de entrada ao Sistema Único de Saúde brasileiro, o
SUS, e também centro de comunicação com toda a rede de atenção à saúde. As ações de alimentação e
nutrição nas unidades de Atenção Básica, têm como objetivo ampliar as intervenções, especialmente em
casos de doenças e agravos não transmissíveis, no crescimento e desenvolvimento na infância, na
gestação e no período de amamentação. Conhecer o perfil e o processo de formação e qualificação dos
profissionais de nutrição e, especificamente, na equipe de saúde, visa ao fortalecimento das equipes
multiprofissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde. De maneira análoga, conhecer o
profissional no exercício de suas atividades e estabelecer conexões entre os estudos abordados nas
disciplinas durante cada semestre do curso de graduação em nutrição, visam ao entendimento
multidisciplinar, permitindo correlacionar teoria e prática. O objetivo deste trabalho foi abordar tais
correlações teórico-práticas através do relato de experiência de profissionais que atuam na área de
nutrição UBS’s. Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foram realizadas pesquisas bibliográficas
abordando a atuação do nutricionista na Saúde Coletiva. Também foram estudados e observados os
objetivos de cada disciplina estudada durante o primeiro semestre do curso de Bacharelado em Nutrição
da UNICEP, de acordo com as ementas propostas, no intuito de correlacioná-las entre si e na atuação do
nutricionista. A segunda etapa do estudo foi concretizada à partir de entrevista com profissional da área e,
para isso, foram elaboradas questões abordando informações individuais, o ingresso ao mercado de
trabalho, desafios da profissão e sua visão acerca da existência de correlação entre sua atuação e as
disciplinas básicas do curso Bacharelado em Nutrição. As entrevistas foram agendadas de acordo com a
disponibilidade dos nutricionistas e com autorização prévia dos superiores responsáveis pelos mesmos.
Com os resultados obtidos, foram acrescentados conhecimentos relacionados ao escopo de atuação das
UBS’s; foi possível visualizar que os principais desafios enfrentados pelos profissionais atuantes nessa
área estão relacionados ao grande número de pessoas a serem atendidas pelo município por um número
insuficiente de profissionais nutricionistas. O ingresso ao mercado de trabalho dos nutricionistas
entrevistados ocorreu de maneira gradual e desafiadora, sendo que a busca por aprimoramentos como as
especializações e cursos complementares gera, além de conhecimento, oportunidades; a descoberta da
afinidade profissional ocorreu de modo pessoal para cada nutricionista entrevistado e intimamente ligado à
trajetória individual; a análise comparativa entre teoria e prática mostrou a relevância das disciplinas de
base para a atuação profissional, bem como para a continuidade dos estudos da graduação. Além disso, o
contato entre estudantes e profissionais no exercício de sua profissão mostrou-se uma importante
ferramenta ao olhar dos alunos no sentido de ampliar a visão a respeito da profissão, auxiliando em
futuras decisões relacionadas às diferentes áreas de atuação. Conclui-se, a partir deste trabalho, que as
disciplinas cursadas no primeiro período apresentam relações entre si e que estas podem e devem ser
aplicadas em conjunto, não devendo ser compartimentadas em blocos de conhecimento, já que, na
atuação profissional, são aplicadas de modo integrado.
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PROTOTIPAGEM POR IMPRESSÃO 3D.

SILVA, M.E. (AUTOR PRINCIPAL); CAMINOTTO, L.C.F. (CO-AUTOR);
MIGUEL, M. C. V. (ORIENTADOR); REIS, J. E. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Graças às tecnologias desenvolvidas nos últimos anos a impressão 3D está cada vez mais acessível, com
isso as universidades podem adquirir esses equipamentos/peças e utilizá-los nas aulas. Os biomodelos
apresentam vantagens como: a variabilidade de peças, que podem ser de vários tipos de espécies e
também não estarão restritas somente a laboratórios, podendo ser transportadas sem maiores
preocupações e cuidados, como ocorre com as peças anatômicas. Esta pesquisa levantada por meio de
conteúdo teórico tentará mostrar, que na medicina veterinária, as peças anatômicas para estudos são
feitas a partir de animais eutanasiados. Além das peças serem frágeis e com possível danificação, a
utilização do formaldeído pode impedir a participação de alguns alunos, como gestantes e alérgicos. O
objetivo deste trabalho será analisar a impressão 3D como possível solução de substituição destas peças
por outras de maior viabilidade de uso além de reduzir a quantidade de animais eutanasiados para estudo.
Com a biomodelagem virtual é possível fazer uma digitalização da peça real, por meio de máquinas e
softwares específicos, obtendo modelos em 3D que poderão ser usados para prototipagem, por meio de
impressoras 3D, às quais funcionam com um filamento de plástico, metal ou ágar, imprimindo peças
tridimensionais por camadas. Inicialmente utilizou-se uma pesquisa exploratória, com propósito de
proporcionar maior familiaridade com o problema. Na sequência, analisamos uma amostra de artigos na
base de dados do google acadêmico, buscando artigos que tratam da impressão 3D no uso veterinário,
como por exemplo, a elaboração de peças de animais. Ainda, serão realizadas entrevistas com empresas,
buscando mais informações sobre os procedimentos de criação das peças, e entrevistas com professores
que utilizam essas peças impressas em 3D em sala de aula, afim de se obter mais detalhes sobre a
temática em questão.
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QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES PORTADORES DE
ESCLEROSE MÚLTIPLA

TIENGO, J. (AUTOR PRINCIPAL); SANCHEZ, J.R.G (CO-AUTOR);
OLIVATTO, G.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A esclerose múltipla é uma doença neurológica que faz parte do grupo de doenças
autoimune, também se classifica por crônica degenerativa, caracterizada por lesões desmielinizantes de
caráter inflamatório. A etiologia dessa doença não foi confirmada, mas ela mantém a combinação de
fatores para seu agravamento. A doença não tem cura, mas tem meios em que as funções afetadas
possam ser amenizadas ou até, corrigidas. 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.OBJETIVO: Analisar a qualidade de vida dos
portadores com Esclerose Múltipla.METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que
é um recurso para síntese de conhecimento e integra a aplicação de estudos significativos na prática.
RESULTADOS: Em vista do apresentado, espera se que a qualidade de vida seja priorizada nos pacientes
com Esclerose múltipla, analisando todos os fatores e promovendo maior conforto. Fazendo necessário
que o enfermeiro busque alternativas e esteja sempre em contado com o paciente.CONCLUSÃO: Até o
momento foi possível concluir-se que a EM é uma doença neurológica que pode ser classificada como
crônica degenerativa, a qual não tem sua etiologia confirmada, e não tem cura, todavia ela tem tratamento
e a qualidade de vida a esse paciente é um dos melhores tratamentos cujos seus aspectos psicológicos,
sociais e emocionais devem ser priorizados. Faz se jus que o enfermeiro tenha papel prioritário no
aconselhamento e acompanhamento deste paciente.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

REALIDADE VIRTUAL NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA: ESTUDO DE CASO
Andressa Cortez de Lourenço (Bolsista PIBIC/ CNPq); Profa. Ms. Luciana Kawakami Jamami (Co-
orientadora); Profa. Dra. Kamilla Tays Marrara Marmorato (Orientadora) Introdução: O gasto energético
aumentado em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) pode ser atribuído ao
hipermetabolismo decorrente de um aumento do trabalho dos músculos respiratórios, que leva a uma
maior necessidade de oxigênio pelos mesmos. Todas essas alterações acarretam intolerância aos
esforços físicos, limitando assim a execução das atividades de vida diária (AVD). Atualmente vem surgindo
instrumentos de avaliação e/ou intervenção e dentre estes tem-se a realidade virtual, a qual promove a
motivação e atenção que são inerentes à atividade lúdica, além de favorecer a adesão de pacientes ao
tratamento. Objetivos: Comparar o gasto energético e avaliar o tipo de substrato energético
predominantemente utilizado, em repouso e em esforço, com a realização de jogos de realidade virtual e
teste de caminhada de seis minutos em um paciente com DPOC. Métodos: Estudo de caso em um
paciente idoso com DPOC grave que foi submetido a avaliação ergoespirométrica (VO2000 Medgraph®)
nas situações repouso em decúbito dorsal, sentado, postura ortostática e durante esforço com realização
do teste de caminhada de seis minutos, bem como nos jogos com realidade virtual (boxe e luta- Power
Range) no console Xbox 360 com Kinect®, realizadas por seis minutos, com 12 minutos de intervalo entre
cada teste. Resultados: Neste estudo, observou-se que em repouso na posição decúbito dorsal obteve-se
um gasto de 104,14 calorias com utilização de 11,02 gramas de lipídeos. Na postura sentada houve um
gasto de 91,36 calorias, com consumo de 9,67 gramas de lipídeos, enquanto na postura ortostática o
consumo foi de 90,83 calorias com utilização de 9,62 gramas de lipídeos. Em esforço, no teste de
caminhada de seis minutos obteve-se um gasto de 119,41 calorias com consumo predominantemente de
gordura (12,64 gramas). Durante a realização dos jogos de realidade virtual pode-se observar um gasto
183,16 calorias no jogo Power Ranger e 195,21 calorias no jogo boxe, com consumo, respectivamente de
19,39 gramas e 20,66 gramas de lipídeos. Considerações finais: O maior gasto energético ocorreu no jogo
de boxe, seguido do jogo de luta Power Ranger comparativamente ao teste de caminhada, sendo que o
substrato energético predominantemente utilizado foi lipídeos em um paciente idoso com DPOC grave.
Palavras-chaves: Realidade Virtual, DPOC, Gasto energético
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RELAÇÃO DA FORÇA DE PREENSÃO PALMAR COM A
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SOUZA, A.C.L. (AUTOR PRINCIPAL); MARTINEZ, B.C (CO-AUTOR);
SILVA, M. A. (CO-AUTOR); MARRARA,K.T (ORIENTADOR); JAMAMI, L.K.
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Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma doença comum, evitável e tratável,
caracterizada por uma limitação persistente do débito aéreo, progressiva, associada a uma resposta
inflamatória anômala (XAREPE, ET AL, 2018). A DPOC promove alterações nas pressões máximas
respiratórias tanto ao nível dos músculos inspiratórios como expiratórios, embora os músculos inspiratórios
sejam os mais afetados. Resultando em distúrbios musculoesqueléticos, redução da capacidade funcional,
disfunção pulmonar (SILVA, ET AL, 2017). As manifestações sistêmicas e o aumento da dispneia podem
levar ao agravamento do condicionamento físico, inatividade e intolerância ao exercício físico. Objetivo:
Verificar se há relação entre a força de preensão palmar (FPP) e a força muscular respiratória (FMR) em
pacientes com DPOC. Metodologia: Foram selecionados 11 pacientes com diagnóstico clínico de DPOC
que realizam tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário Central
Paulista, os quais foram avaliados quanto FPP e FMR. A FPP foi avaliada por meio do dinamômetro
JAMAR® (Jacson, MI 492013 USA), em quilograma-força (kgf), ajustado na segunda posição no membro
superior dominante. Os pacientes permaneceram sentados, com cotovelo fletido a 90º e antebraço e
punho neutros, sendo solicitadas três contrações voluntárias máximas de 30s entre elas. Para a análise
estatística foi considerada a media dos valores obtidos, sendo que as medidas não poderiam variar mais
que 5% entre elas. A FMR foi avaliada pelo manovacuômetro, sendo a pressão inspiratória máxima
(PImáx) observada a partir do volume residual, enquanto a pressão expiratória máxima (PEmáx) foi
determinada partindo da capacidade pulmonar total. Neste teste os pacientes permaneceram na posição
ortostática com clipe nasal, foi solicitado primeiro a PImáx (onde o paciente tinham que puxar o ar o
máximo que conseguisse) e depois a PEmáx (onde o paciente soltava o ar o máximo que conseguisse),
sendo coletadas três medidas e para a análise estatística foi considerada a media desses valores. Os
dados foram apresentados em média + - desvio padrão. Para a análise estatística foi utilizado o teste
estatístico Shapiro-Wilk para avaliação das normalidades dos dados, sendo então aplicado o teste de
correlação de Spearman, considerando o nível de significância de p< 0,05. Resultados: Observou-se
relação entre FPP com a PEmáx (r: 0,75 e p: 0,007), e não há relação de FPP com PImáx (r:0,36 e
p:0,26).Considerações Finais: Com o presente estudo pode-se observar que a FPP relaciona-se apenas
com a PEmáx de pacientes com DPOC Palavras-chave: doença pulmonar obstrutiva crônica, força
muscular respiratória, força muscular periférica
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Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) leva a alterações sistêmicas podendo limitar as
atividade de vida de diárias (AVD’S) prejudicando a qualidade de vida, sendo que o teste de caminhada de
seis minutos (TC6) é um teste submáximo funcional que avalia a resposta ao exercício físico e propicia
uma análise global. Além disso a força de preensão palmar (FPP) é entendida como indicador geral de
força e potência musculares. Objetivo: verificar se há relação da FPP com a tolerância aos esforços físicos
de pacientes com DPOC. Materiais e métodos: Foram avaliados nove pacientes com diagnóstico clínico de
DPOC que realizam tratamento fisioterapêutico na Clínica Escola de Fisioterapia do Centro Universitário
Central Paulista, os quais foram avaliados quanto à tolerância aos esforços físicos pelo teste de TC6. A
FPP foi avaliada por meio do dinamômetro JAMAR® (Jacson, MI 492013 USA), em quilograma-força (kgf),
ajustado na segunda posição no membro superior dominante, sendo que os pacientes permaneceram
sentados, com cotovelo fletido a 90º e antebraço e punho neutros, sendo solicitadas três contrações
voluntárias máximas de 30s. Para análise dos dados foi considerada a media dos valores obtidos, sendo
que as medidas não poderiam variar mais que 5% entre elas. O TC6 foi executado numa pista plana com
44 metros de distância, realizando-se o monitoramento da freqüência cardíaca e a saturação periférica de
oxigênio através do oxímetro, bem como esforço por meio da escala de Borg Modificada, além do registro
da distância percorrida. Os pacientes foram indicados a manter uma velocidade constante suportável. Os
dados foram apresentados em média +/- desvio padrão. Para análise estatística foi aplicado teste de
Shapiro-Wilk como forma de avaliar a normalidade dos dados, sendo utilizado o teste de Correlação de
Spearman, considerando o nível de significância de p<0,05. Resultado: O presente estudo não observou
correlação estatisticamente significativa da FPP com a distância percorrida no TC6 (p< 0,05).
Considerações finais: Não foi observado relação da FPP com a distância percorrida de TC6 de pacientes
com DPOC. Palavra-chave: doença pulmonar obstrutiva crônica, teste de caminhada de seis minutos,
força muscular periférica.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se por uma obstrução parcialmente
reversível das vias aéreas, com consequente limitação ao fluxo aéreo e dispneia, além da perda
progressiva do condicionamento físico e da força muscular. Isto tende a gerar uma inatividade em
questões simples para o seu desempenho funcional e cuidados diários, acarretando muitas vezes em
internações hospitalares e mortalidades. A interação entre dispneia, descondicionamento físico e fraqueza
muscular afeta negativamente a qualidade de vida, gerando importantes limitações funcionais em
portadores de DPOC. Estas limitações podem ser definidas como redução na capacidade de realizar
atividades da vida diária (AVD). Visto isso, torna-se muito importante a avaliação do impacto da doença, o
que pode ser avaliado pela aplicação de escalas específicas, dentre elas a COPD Assessment test (CAT)
e a escala de London Chest Activity of Daily Living (LCADL). Objetivo: Analisar se há relação entre a
tolerância aos esforços físicos, a sintomatologia da doença e a limitação das AVD de pacientes com
DPOC. Material e Métodos: Foram incluídos nove pacientes com DPOC, os quais foram avaliados por
meio do TC6, do CAT e da escala LCADL em um único dia de avaliação. Foi realizado o teste de
Spearman para correlacionar a distância percorrida no TC6, as escalas CAT e escala LCADL. O nível de
significância adotado foi de p<0,05. Resultados: Não foi observado valor estatisticamente significativo aos
correlacionar a distância percorrida no TC6 com o CAT (p: 0,49; r: 0,21), bem como com a escala LCADL
(p: 0,40; r: 0,25). No entanto, ao relacionar o CAT com o escore total da escala LCADL observou-se uma
forte correlação (p: 0,0002; r: 0,85). Conclusão: Existe relação significativa do impacto da doença com a
limitação das AVD de pacientes com DPOC, demonstrando que quanto maior o impacto sintomatologia da
DPOC no indivíduo, mais limitada será sua AVD.
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Introdução: A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma das principais causas de morbidade e
mortalidade em todo mundo e resulta em um impacto econômico e social que é substancial e crescente.
Objetivo: Correlacionar se o equilíbrio de idosos com doença pulmonar obstrutiva crônica é influenciado
pela tolerância aos esforços físicos. Material e Métodos: Foram avaliados nove idosos com doença
pulmonar obstrutiva crônica nos estágios II e III (RABE et al., 2007) , os quais realizam fisioterapia
respiratória na Clínica Escola do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) em São Carlos – SP
quanto ao equilíbrio postural, por meio da escala de Equilíbrio de Berg e da escala Time Up And Go
(TUG), bem como quanto a tolerância aos esforços físicos, observada pela distância percorrida obtida no
teste de caminhada de seis minutos (TC6). Os resultados do presente estudo foram apresentados em
mediana (mínimo – máximo), por meio de tabelas. Para análise dos dados foi utilizado o pacote estatístico
InStat, e para a análise de correlação dos dados aplicou-se o teste de Correlação de Spearman. O nível
de significância adotado foi de p<0,05. Resultados: Não foram observadas correlações significativas do
equilíbrio postural, observado tanto pela escala de equilíbrio de Berg (p > 0,99, r: -0,05) quanto pela estala
time up and go - TUG (p: 0,55, r: -0,23) com a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos -
TC6. Conclusão: Por meio dos resultados obtidos pode-se observar que o equilíbrio postural dos pacientes
com doença pulmonar obstrutiva crônica avaliados não sofreu influência da tolerância aos esforços físicos.
Porém vale ressaltar que com o presente estudo pode-se sugerir que a participação de pacientes com
doença pulmonar obstrutiva crônica em programas fisioterapêuticos previnem alterações no equilíbrio
postural, reduzindo o impacto do processo de envelhecimento e da doença pulmonar obstrutiva crônica.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho apresenta a importância da relação do enfermeiro com o paciente diante da morte. A morte é
um tema que está presente na vida de todos os seres humanos, com maior presença em meios
hospitalares, onde médicos, enfermeiros e técnicos tem maior contato, serão apresentados temas: morte e
seu conceito, a importância da participação do enfermeiro antes da morte e em seus estágios, durante a
morte e logo após a mesma, ocorrendo o apoio aos familiares e a relação do enfermeiro perante o cadáver
e o sofrimento causado pela perda de um paciente. Foi abordado os problemas de como o paciente
enfrenta psicologicamente a morte e também como o enfermeiro pode ajuda-lo na aceitação do problema
através do seu profissionalismo. Essa labuta foi realizada cientificamente na área da psicologia onde
estudou-se o comportamento do enfermeiro com o paciente e a atitude do paciente na pré-morte.
Justificou-se socialmente pelo direito de que todo ser humano tem de receber um cuidado digno mesmo
em estado terminal, foi abordado o aprendizado do enfermeiro ao lidar com o paciente perante a morte e
isso faz parte do processo conhecido como humanização (ela é uma parte importante nos momentos finais
da vida do enfermo), a mesma é feita com os familiares e amigos que acompanham o paciente e prezam
pelo seu bem-estar e cuidado. Objetivou-se mostrar a importância do conhecimento para melhorar a
humanização, o conceito específico de morte e a diferença entre a inesperada e a esperada, apresentou-
se todos os estágios que o paciente passa, desde a descoberta até sua aceitação, discutiu-se o
sentimento do profissional da enfermagem perante essas situações. Contribuiu-se na difusão, mobilização
e conscientização acerca da importância do psicológico de pacientes e enfermeiros diante dessa
conjuntura. Essa pesquisa é de natureza teórica, realizada com o levantamento de referências retiradas de
livros e artigos científicos.
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Introdução: A comunicação é base de qualquer relacionamento e fundamental para a formação dos
profissionais da saúde. Na assistência de enfermagem, a comunicação é vista como uma ferramenta
essencial que promove o elo entre a equipe, o paciente e a família, mediante o uso tanto da comunicação
verbal quanto da não verbal. Pacientes internados consideram importante o diálogo e as informações
fornecidas pela equipe, e que tal atitude proporciona tranquilidade e segurança.OBJETIVO: Identificar a
relevância e influências desse fator crucial para um atendimento humanizado, considerando os efeitos na
qualidade de vida tanto do paciente que está vivenciando um processo de hospitalização bem como de
sua família.METODOLOGIA: Através de busca bibliográfica, identificamos diversos artigos acadêmicos
que abordam e preconizam a comunicação terapêutica e o relacionamento do enfermeiro com o paciente e
a família. RESULTADOS: No Scielo encontramos sete artigos que expõe esse tema sempre enfatizando a
grande complexidade e importância da conscientização dos profissionais. Para pleitear tal processo, é
importante utilizar sempre a empatia como instrumento da comunicação não verbal. Entende-se como
empatia a capacidade de compreender e interpretar as emoções do outro, estabelecendo ressonância
emocional entre as partes. CONCLUSÃO:O profissional de Enfermagem é responsável não só pela
realização de procedimentos técnicos, mas também tem papel fundamental em oferecer suporte
emocional, além de esclarecer todas as dúvidas da família, coletar informações, encorajar essa família a
participar dos cuidados proporcionando assim, um tratamento terapêutico individualizado. Em casos de
pacientes em UTI e tratamentos paliativos, esse cuidado torna-se ainda mais complexo e essa
comunicação envolve a família de forma mais ampla, devendo ser ofertado de forma holística,
reconhecendo esse indivíduo como um ser completo. Sabendo-se que, a essência do enfermeiro é o
cuidar, é necessário que seja eficiente e prestado de forma humanizada. O enfermeiro deve ter total
respeito e sensibilização com o paciente e com a família. O saber falar, o saber expressar é muito
importante e complexo para que tudo ocorra com sucesso.
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Ao se dirigir à identidade, principalmente à identidade da pessoa negra, é muito comum as pessoas
categorizarem os indivíduos quanto às suas características raciais de maneira primitiva, baseando-se
exclusivamente na cor da pele, classificando-os em negros ou brancos. Para compreendermos a
problemática da pessoa negra, o conhecimento de como ela se constitui no mundo, construindo a sua
autoestima, autoimagem e sua maneira de existir, é fundamental que compreendamos a categoria
identidade. A Europa, especificamente a expansão marítima, no século XV, era considerada absoluta na
exploração de recursos mercantis de mão de obra escrava, seguida pelos continentes da América e África.
O negro ocupava lugar central no processo produtivo em relações econômicas de grande e médio porte,
dependendo da força de trabalho escravo para se desenvolver. O africano escravizado era objeto máquina
de trabalho, produto mercantil de grande valor, principalmente as mulheres que serviam seus senhores e
seus capangas, desprovidas da condição humana, tratadas sem menor preocupação com condições de
saúde e sobrevivência, com uma única função: servir de mão de obra e objeto sexual para seus senhores.
Justifica-se esse estudo, pois através de sua divulgação, busca-se trabalhar a formação da identidade
negra para futuras gerações. Este estudo objetiva refletir sobre o processo de construção da identidade da
pessoa negra em meio às relações raciais brasileiras. A pesquisa é uma revisão integrativa, realizada em
artigos científicos, disponibilizados em bases de dados eletrônicos especializados. Para tanto, foi
elaborado um percurso histórico desde a época do Brasil Colônia, em que o sistema escravista era
vigente, até o Brasil republicano e a abolição da escravatura, abordando conceitos como a ideologia do
termo negro, de branqueamento ocorrido no final do século XIX e o mito da democracia racial, ideia que foi
se desenvolvendo a partir de meados do século XX. A percepção do modo como esses elementos se
entrelaçam ajudam a perceber que o caminho de conscientização e formação de uma identidade negra
articulada a valores considerados positivos é um processo a ser construído.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 191



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A HIDROTERAPIA
NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

CORREIA, M.O (AUTOR PRINCIPAL); WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A presente pesquisa pretende estudar os benefícios da hidroterapia na unidade de terapia
intensiva neonatal. Os recém-nascidos (RN), cujo desenvolvimento uterino foi interrompido, possuem
órgãos ainda imaturos que assumem funções para quais ainda não estão preparados, através do avanço
da medicina aumenta-se a chance de sobrevivência quando internados nessas unidades. A Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTI neonatal) é um ambiente que apresenta diversos equipamentos, assim
como inúmeras tecnologias e que em geral a hospitalização torna-se uma experiência muito diferente ao
RN, estando sujeito a um ambiente estressante, onde passa por intervenções que são dolorosas na
maioria das vezes. Justificativa: Justifica-se a realização de estudos sobre essa temática, pois o aumento
da sobrevida de RN prematuros desafia os profissionais da saúde a adotar práticas e terapias para
proporcionar melhor qualidade de vida aos bebês de modo humanizado. Pesquisas recentes afirmam que
a hidroterapia é um procedimento saudável e de prevenção que pode ser praticada no período neonatal
em RN estáveis sob orientação científica com o uso de padronização, procedimentos técnicos de proteção
e protocolos médicos. Objetivo: Identificar diversos efeitos terapêuticos benéficos da imersão em águas
aquecidas, tais como a analgesia (alívio da dor), a termorregulação, o relaxamento e consequentemente a
melhora do sono. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência sobre a Hidroterapia. Resultados: A
Hidroterapia, na maioria das vezes é realizada após a coleta de exames laboratoriais ou procedimentos
dolorosos, que acabam causando choros longos, agitação e face álgica nos recém-nascidos. É realizado
sempre por dois profissionais, sendo um fisioterapeuta e um técnico de enfermagem, devido a fragilidade e
complexidade de cada RN. O técnico realiza o banho de imersão e logo após, o fisioterapeuta realiza os
movimentos de alongamento. Um momento agradável onde os RN’s se tranquilizam e dormem com os
movimentos relaxantes, em alguns casos é filmado com o consentimento da mãe. Após a hidroterapia o
RN retorna para a incubadora, onde é realizado os demais cuidados. Os RN’s seguem dormindo sem
apresentarem aumento da frequência cardíaca e queda de saturação. Considerações Finais: Foi
observado que essa terapêutica ainda é pouco difundida no ambiente de UTI, mas é considerada uma
atividade completamente saudável e até de prevenção. Eficiente na terapia do sono, melhorando o
estímulo a alimentação, reduzindo a dor, estresse, e prevenindo as anormalidades posturais quando feita
com técnica correta, elaborada por profissionais competentes e apoio da equipe médica.
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REPERCURSSÕES DA EPISIOTOMIA NO COTIDIANO
DAS MULHERES

VERGILIO, B.R. (AUTOR PRINCIPAL); RABELO, J.P. (CO-AUTOR);
DAMAZIO, M.S. (CO-AUTOR); COSTA, M.E.M (CO-AUTOR); DOS SANTOS,

J.C (CO-AUTOR); OLIVATTO, G.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A episiotomia é um procedimento cirúrgico realizado no períneo da mulher no momento do parto, esse
procedimento pode ser feito por médicos e enfermeiros obstetras. Uma prática que atualmente tem sido
feita de forma rotineira e vem sendo muito questionada. A episiotomia visa impedir ou diminuir o trauma
dos tecidos do canal do parto no desprendimento da cabeça fetal e de evitar lesões do polo cefálico devido
a pressão sofrida de encontro ao períneo. O procedimento é feito com tesoura ou bisturi e exige reparação
por sutura. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) não proíbe a realização desse procedimento,
pois ele pode em algumas situações ser necessário como em casos de sofrimento fetal, progressão
insuficiente do parto, ameaça de laceração de terceiro grau ou laceração em parto anterior. Entretanto
recomenda-se que a taxa de episiotomia fique em torno de 10% na totalidade dos partos e que seja feita
de forma seletiva e não rotineiramente. Algumas evidências científicas revelam que além de todas as
repercussões da episiotomia, o relacionamento sexual da mulher após ser submetida a tal procedimento,
torna-se um desafio para a mesma, devido ao constrangimento de que seu parceiro veja as alterações que
o corte no períneo proporcionou, como os pontos, edema, hematoma ou até mesmo cicatrizes. Sendo
assim a episiotomia tem como uma de suas características tornar o parto um evento cada vez mais
temível e doloroso para as mulheres. As complicações mais comuns são hemorragia, infecção e
lacerações de 3º e 4º graus e a prevalência dessas lacerações depende da presença ou não de
episiotomia e da técnica utilizada. Durante o processo de nascimento a realização da episiotomia pode
acarretar na formação de hematoma e infecção. Os sinais de infecção da episiotomia incluem febre e
secreção purulenta, ocorrendo normalmente seis a oito dias após o parto. Conclusão: A episiotomia não é
proibida e as vezes é um procedimento necessário, entretanto pode trazer um impacto negativo na vida
das mulheres quer por ela passam.
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REPERCUSSÕES DA EPISIOTOMIA NO COTIDIANO DAS MULHERES A episiotomia é um
procedimento cirúrgico realizado no períneo da mulher no momento do parto, esse procedimento pode ser
feito por médicos e enfermeiros obstetras. Uma prática que atualmente tem sido feita de forma rotineira e
vem sendo muito questionada. A episiotomia visa impedir ou diminuir o trauma dos tecidos do canal do
parto no desprendimento da cabeça fetal e de evitar lesões do polo cefálico devido a pressão sofrida de
encontro ao períneo. O procedimento é feito com tesoura ou bisturi e exige reparação por sutura. A
Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) não proíbe a realização desse procedimento, pois ele pode
em algumas situações ser necessário como em casos de sofrimento fetal, progressão insuficiente do
parto, ameaça de laceração de terceiro grau ou laceração em parto anterior. Entretanto recomenda-se que
a taxa de episiotomia fique em torno de 10% na totalidade dos partos e que seja feita de forma seletiva e
não rotineiramente. Algumas evidências científicas revelam que além de todas as repercussões da
episiotomia, o relacionamento sexual da mulher após ser submetida a tal procedimento, torna-se um
desafio para a mesma, devido ao constrangimento de que seu parceiro veja as alterações que o corte no
períneo proporcionou, como os pontos, edema, hematoma ou até mesmo cicatrizes. Sendo assim a
episiotomia tem como uma de suas características tornar o parto um evento cada vez mais temível e
doloroso para as mulheres. As complicações mais comuns são hemorragia, infecção e lacerações de 3º e
4º graus e a prevalência dessas lacerações depende da presença ou não de episiotomia e da técnica
utilizada. Durante o processo de nascimento a realização da episiotomia pode acarretar na formação de
hematoma e infecção. Os sinais de infecção da episiotomia incluem febre e secreção purulenta, ocorrendo
normalmente seis a oito dias após o parto. Conclusão: A episiotomia não é proibida e as vezes é um
procedimento necessário, entretanto pode trazer um impacto negativo na vida das mulheres quer por ela
passam.
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SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E DOAÇÃO
DE ALIMENTOS NO DISCURSO DE DOADORES E

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MESA BRASIL DO
SESC/ SÃO CARLOS

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A ocorrência de crises alimentares, seja no âmbito mundial ou nacional, chama a atenção de críticos,
estudiosos e outros interessados na área alertando para a necessidade de investimentos para o
desenvolvimento e aumento da produção de alimentos. Entretanto, a construção do conceito de Direito
Humano à Alimentação Adequada (DHAA), enquanto requisito essencial para a perpetuação digna da
espécie humana, presente nas dinâmicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), e a busca da
sociedade por sua realização, deixaram claro que a distribuição e o acesso à alimentação fazem-se tão
importantes, se não mais, quanto a produção. Entre as questões relacionadas às dificuldades de acesso
das pessoas a uma alimentação adequada e suficiente, está o desperdício. Toneladas de alimentos são
perdidas, danificadas e descartadas diariamente, enquanto parcela importante da população encontra-se
vulnerável e com fome. Iniciativas para a redução do desperdício e para garantir a todos os cidadãos o
DHAA, previsto em documentos internacionais e na Constituição Federal do Brasil de 1988, por meio de
políticas públicas de garantia de SAN, são complementadas por ações do terceiro setor. Uma dessas
ações é o Programa do Serviço Social do Comércio (Sesc) denominado Mesa Brasil, que atua recolhendo
doações de alimentos sem valor comercial, mas adequados no aspecto nutricional, de varejistas
previamente cadastrados e distribuindo os produtos para entidades sociais que atendem grupos
populacionais vulneráveis, além de promover ações de capacitação. O objetivo desse trabalho é conhecer
as percepções dos atores sociais envolvidos no programa Mesa Brasil de São Carlos/ SP, quanto aos
componentes do conceito e sua contribuição para a construção da SAN. Serão coletados dados por
entrevistas gravadas junto aos responsáveis pelas doações e receptores dos alimentos doados. As
respostas serão processadas por meio do método do Discurso do Sujeito Coletivo. Espera-se verificar
como é percebida a contribuição do Programa Mesa Brasil e de seus participantes para a SAN no
município e região. Palavras-chaves: Segurança Alimentar e Nutricional, desperdício de alimentos, Mesa
Brasil
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SÍFILIS
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) e sua principal forma de contágio é através da
relação sexual sem uso de preservativo, inclusive por sexo oral. O período contínuo, onde o paciente não
tem sintomas, mas transmite a infecção, é chamado de sífilis latente. E nos quadros mais graves, que são
anos de sífilis latente não diagnosticada, pode-se fazer um quadro muito grave de sífilis terciária, com
manifestações neurológicas, e até alguns quadros de demência relacionados à sífilis não diagnosticada
mais cedo Outra forma importante é a sífilis congênita, de contágio da mãe infectada para o bebê, durante
a gravidez e o parto. Apesar de rara nos dias de hoje, pode ocorrer também transmissão por meio da
transfusão de sangue contaminado. A sífilis congênita é infecção do feto pelo treponema pallidum,
transmitida pela via placentária em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença em
gestante não tratada ou inadequadamente tratada, passando para o feto ou recém-nascido, podendo
ocorrer em qualquer fase da gravidez. A maioria dos recém-nascidos com sífilis congênita são infectados
no útero, porém a contaminação também pode ocorrer por uma lesão genital ativa no momento do parto A
sífilis congênita é classificada em precoce e tardia, de acordo com o aparecimento dos sinais clínicos.
Essa doença pode acarretar várias sequelas para a criança, tanto na infância quanto na vida adulto.
Ocorrendo a transmissão da sífilis por via placentária, cerca de 40% dos casos podem evoluir para aborto
espontâneo, natimorto e óbito peri natal. No século XIX, o conceito de sífilis tinha sido até então um
conjunto de sintomas a um só tempo confusos e inespecíficos, cuja etiologia estivera envolta em
metafísica, preconceitos e superstições. Antes mesmo desse período a doença já existia, mas não era
identificada e passa a ser considerada uma reflexão médica e como tal, uma “revolução” que apenas se
consolidaria no começo do século XX, quando se estabilizam as linhas gerais de um modelo de
compreensão da doença, que se manteria praticamente inalterado até meados da década de 40 Segundo
a Diretoria de Vigilância Epidemiológica a sífilis pode ter três tipos de apresentação principal. Na primeira
fase da doença, que é a fase da lesão, muitas vezes, a úlcera desaparece espontaneamente depois de
alguns dias ou semanas, levando ao paciente à falsa impressão de que ele está curado. Num segundo
momento, que pode ser duas ou três semanas após a primeira lesão, surge um quadro clínico mais
extenso, em que se pode ter lesões por todo o corpo, que podem muitas vezes ser confundidas com um
quadro de alergia. Lesões nas palmas das mãos e nos pés também são comuns.
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TERAPIA FOTODINÂMICA PARA CÂNCER DE PELE

WILSON, B.C (AUTOR PRINCIPAL); SÁ, M, N. (ORIENTADOR); ALLISON,
R.R. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - (USP)

A Terapia Fotodinâmica (TFD) para câncer de pele não melanoma, é uma modalidade terapêutica,
estudada há mais de 20 anos, no Brasil, vem se desenvolvendo para minimizar efeitos adversos causados
pelas técnicas padrões como a quimioterapia e radioterapia, bem como os efeitos estéticos da cirurgia que
deixa nos pacientes a cicatriz. A Terapia Fotodinâmica depende de uma molécula fotossensível, conhecida
como fotossensibilizador (FS), da luz e o oxigênio molecular (O2) presente no tecido. O Objetivo desta
pesquisa foi demonstrar a importância da técnica de Terapia Fotodinâmica para câncer de pele, no
processo de morte celular neoplásica e minimizando os efeitos estéticos dos procedimentos habituais para
tratamento de câncer de pele não melanoma. Os fotossensibilizadores mais usados para a Terapia
Fotodinâmica são o ácido 5- aminolevulinico (ALA), que é percursor da proroporferina IX (PpIX), e a
molécula metil 5- aminolevulinato (MAL). Suas propriedades são sua seletividade pelas células tumorais,
permanecendo por um tempo prolongado e em maior concentração nas lipoproteínas do plasma das
células neoplásicas, por possuírem um número exagerado de receptores de lipoproteínas de baixa
densidade (LDL) e sendo eliminado em um curto período pelas células sadias. Quando o
fotossensibilizador é ativado por Diodos Emissores de Luz/LED (do inglês Light Emitting Diodes),
transferem então a energia fornecida ao oxigênio molecular, induzindo a morte celular neoplásica por
morte indireta, morte direta, necrose ou apoptose. Nesse protocolo o paciente passa por uma curetagem
na lesão sendo aplicado o fotossensibilizador tópico, o local é ocluído por um curativo para proteger da luz
ambiente por 3 horas, após esse período é realizado a primeira irradiação com LED na região do espectro
em 630-660nm, com intensidade de 125mW/cm2, fluência de 150J/cm2, durante 20 minutos. Depois da
primeira irradiação, o paciente passa por uma nova aplicação do fotossensibilizador tópico no local, sendo
assim, ocluído por 1 hora e 30 minutos, passando por uma segunda irradiação com os parâmetros citados
acima. Antes de cada irradiação é coletado a fluorescência da PPIX com um dispositivo a base de LED na
região do espectro em 400-450 nm, no qual é possível observar a PPIX absorvida nas células tumorais,
mostrando que naquela região foi produzida o PPIX suficiente para que ocorra a cascata necessária para
haja a morte das células alvos. A Terapia Fotodinâmica é efetiva e segura para o tratamento do câncer de
pele do tipo não melanoma, permitindo destruição do tecido canceroso e poupando o tecido periférico
normal, atualmente com um resultado de 95% mais satisfatório comparado à cirurgia, sendo um
tratamento a caminho para sua implementação pelo SUS além de uma forma econômica para a instituição.
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ROSSI, G. A. M. (ORIENTADOR) 
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Os cães e gatos desempenham o papel de hospedeiros de vários parasitas dentre os quais estão algumas
espécies de helmintos com potencial zoonótico. A infecção humana com esses helmintos pode acarretar a
migração errática de suas larvas através dos tecidos e, devido ao fato de o ser humano não ser o
hospedeiro habitual, elas não conseguem completar o seu ciclo biológico. Estas larvas podem permanecer
vivas por longos períodos e provocar diversas manifestações clínicas, e entre elas a síndrome conhecida
como larva migrans visceral. Sabe-se que nos últimos anos tem sido crescente o contato entre os cães e
gatos com seres humanos e, apesar dessa interação ser benéfica em alguns aspectos, pode ocasionar
problemas, principalmente quando há negligência quanto à saúde dos animais. Isto envolve os animais
errantes e cães domiciliados que não recebem tratamento antiparasitário adequado, e que desempenham
importante papel epidemiológico na disseminação das endoparasitoses com potencial zoonótico,
principalmente as causadas pelo Ancylostoma spp. (larva migrans cutânea - LMC) e Toxocara spp. (larva
migrans visceral - LMV). No caso da larva migrans visceral, essa é ocasionada frequentemente por
Toxocara canis e Toxocara cati, e ocorre pela ingestão de ovos embrionados presentes no ambiente,
geralmente no solo de praias, parques e praças. As infecções humanas são esporádicas e distribuídas em
todo o mundo, atingindo principalmente crianças abaixo de 10 anos de idade, com maior ocorrência entre
um e quatro anos, que frequentam parques e por serem crianças levam areia contaminada até a boca,
ingerindo assim ovos desses parasitas. No ser humano, os ovos ingeridos ao alcançarem o intestino
originam larvas que apresentam potencial de invasão tecidual. Assim podemos concluir que a Toxocaríase
vem ganhando cada vez mais importância em todo mundo, por conta do crescente contato entre os cães e
gatos com seres humanos que só tende a aumentar. E embora esta doença seja na maioria dos casos
assintomática, pode ser grave e até fatal, principalmente em crianças. Por estes motivos a melhor maneira
é evitar que venha acontecer, através dos métodos de profilaxia.
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Nem sempre o tráfico de pessoas ocorre de forma forçada, normalmente, o crime começa com a
promessa de realização de um sonho: casamento, emprego, carreira de modelo ou de jogador de futebol.
De acordo com autoridades que atuam no combate ao tráfico, só quando o sonho vira pesadelo é que as
vítimas percebem que foram alvos de aliciadores. Justifica-se porque há dificuldade em perceber a prática
do crime desde a origem e tem sido um dos principais desafios no enfrentamento ao tráfico humano.
Muitas vezes, as vítimas não se enxergam como vítimas desse crime ou têm medo de denunciar por sofrer
represália porque os aliciadores conhecem as famílias. Objetiva-se informar e sensibilizar a população de
toda classe social, para que dê uma atenção especial em relação a ofertas de empregos ou oportunidades
de ganhos melhores oferecidos. Essa pesquisa é revisão integrativa realizada ao banco de dados: Scielo e
Google Scholar. O tráfico de pessoas vem aumentando gradativamente, é controlado por aliciadores com
promessas de grandes ganhos e melhora de vida. Fica bem difícil de ser controlado, mesmo com o
esforço da ONU, UNODC, NETP, acontece com frequência no Brasil, por ter dimensão continental, grande
desigualdade social e concentração populacional desproporcional para cada região. Homens, mulheres e
crianças são atraídos por aliciadores com promessas de ótimos ganhos. São levados para outras nações
ou estados e são obrigados a trabalhar de forma insalubre, sem direito a moradia, alimentação e saúde.
Por ser um negócio rentável, facilitado pelas redes de comunicação social e com pouca fiscalização,
aliciadores fazem promessas, contratos de trabalhos e não cumprem o que foi acordado, fazendo da
vítima um escravo, morando e trabalhando em lugares insalubres, com má alimentação. Observa-se que
as esferas governamentais não vêm valorizando esse assunto. Vale lembrar que há leis para proibir o
tráfico de pessoas, mas não há planejamento, projetos e nem verba para manter a fiscalização correta.
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O Sistema Nacional de transplante (SNT) foi criado pelo Decreto nº 2.268 de 30 de junho de 1997.BRASIL,
2012. Com o objetivo de controlar e monitorar o processo de doação de órgãos e tecidos e transplantes
realizados no pais. A Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO) conforme a Portaria nº 2.601,
de 21 de outubro de 2009 o organismo com papel de coordenação supra hospitalar, responsável por
organizar e apoiar no âmbito de sua atuação e em conformidade com o estabelecido no regulamento
técnico do (SNT). A OPO tem como objetivo a identificação, manutenção e captação de potenciais
doadores. A OPO informa a viabilidade de doador á Centrais De Notificações Captação e Distribuição De
Órgãos. (CNCDO), que realiza a distribuição dos órgãos indicando a equipe transplantadora responsável
pela retirada e implante do mesmo. O transplante cardíaco é indicado a portadores de doenças cardíacas
graves ou em fases terminais, que o uso de fármacos se torna ineficaz. Chama-se transplantação, ou
simplesmente transplante, o procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido
doente, e é considerado uma terapêutica para diversas patologias crônicas. Transplante é a transferência
de células, tecidos, órgãos, ou de partes do corpo de uma pessoa (doador) para outra (receptor) ou ainda
para ela mesma. Tem a finalidade de restabelecer uma função do corpo do receptor (DALBEM;
CAREGNATO, p.729.2010) Há dois tipos de transplantes, o autólogo quando as células, tecidos e órgãos
do receptor são retirados dele mesmo de algum local do corpo para outro lugar e o halogênico quando as
células, tecidos e órgãos são retirados de outra pessoa (doador) e implantado no paciente (receptor).
(DÉLIO BORGES DE MENESES, 2014) A maioria dos transplantes é realizado com a utilização de órgãos
de indivíduos em morte encefálica (ME), ou em alguns casos o doador pode estar vivo o que oferece um
risco bem menor ao receptor. Porém nem todos os órgãos podem ser retirados de um doador vivo.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE,2014) Em alguns casos pode haver rejeição, isso ocorre quando o sistema
imunológico do receptor não reconhece o tecido implantado e começa a produzir anticorpos contra ele.
Essa reação acaba destruindo o órgão transplantado e pode levar a morte em alguns casos.
(EINSTEIN,2015) Para evitar a rejeição é verificado a compatibilidade de sangue e antígenos entre o
doador e o receptor, quanto maior a compatibilidade menor o risco de rejeição e maior as chances de o
transplante dar certo. (EINSTEIN,2015)

CIÊNCIAS DA SAÚDE 200



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

TRANSTORNO DE PERCEPÇÃO DE IMAGEM
CORPORAL E DESVIO DE COMPORTAMENTO

ALIMENTAR EM BAILARINAS CLÁSSICAS

ROMÃO, D.S (AUTOR PRINCIPAL); REIS,G.A.E. (CO-AUTOR);
PUCCI,I.D.M (CO-AUTOR); SCHNEIDER, V.C. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: A imagem corporal é entendida como a forma pela qual o corpo se apresenta para a própria
pessoa, levando em conta fatores ambientais, emocionais, sociais e outros formadores de opinião. Nas
sociedades, sobretudo as ocidentais, o padrão ou beleza estética é atribuído à magreza, considerado
como estereótipo de beleza ideal. Em contra partida, quando os indivíduos pertencentes a este grupo
social, não atingem este suposto ideal de beleza, chegam a um estado constante de frustração e
insatisfação, muitas vezes adotam hábitos alimentares restritivos em seu cotidiano e/ou optam por
correções e procedimentos cirúrgicos para atingir tal finalidade. A busca da imagem corporal ideal em
bailarinas vai além dos parâmetros da população em geral e, na medida em que elas se tornam
profissionais, a necessidade de manter o peso adequado vai aumentando.Objetivo:Avaliar o índice de
insatisfação corporal e as atitudes alimentares inadequadas em jovens bailarinas de ballet
clássico.Metodologia:Estudo analítico, observacional e transversal, com amostra não probilística. Será
avaliado 40 bailarinas, com idade entre 10 a 19 anos, em três academias de ballet, no interior do Estado
de São Paulo. Serão coletados dados sociodemográficos para caracterização da amostra. Os
instrumentos utilizados serão o BodyShapeQuestionnaire - BSQ (Questionário de Imagem Corporal), para
avaliar a insatisfação com a autoimagem corporal, ao qual mede o grau de preocupação com a forma do
corpo, a autodepreciação devido à aparência física e a sensação de estar gordo, validado e traduzido para
o português por Cordás e Neves (1999) e o EatingAttitudes Test (EAT-26), para avaliar a presença de
atitudes alimentares inadequadas,validado e traduzido para o português por Bighetti et al. (2004). Os
dados serão coletados no período diurno, durante as aulas de ballet com horários e dias a serem
estabelecidos pelas instituições participantes da pesquisa e após a assinatura do Termo de Assentimento
e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Após a coleta, os dados serão tabulados e tratados
estatisticamente em programa específico. Resultados Esperados: Com o presente estudo, espera-se que
através da análise do BSQ, mais de 30% da amostra apresente insatisfação com a imagem corporal e na
análise do EatingAttitudes Test (EAT-26), seja identificado preocupações anormais com relação à
alimentação e peso.
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TRANSTORNOS ALIMENTARES E IMAGEM CORPORAL
ENTRE ESTUDANTES DE NUTRIÇÃO.

ALVARENGA, M. (AUTOR PRINCIPAL); CASTILHO,S.M. (CO-AUTOR);
ALVARENGA ET.AL (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Os transtornos alimentares (está) é uma alteração do comportamento alimentar, caracterizada por quadros
psiquiátricos resultantes da preocupação constante com o peso e da imagem corporal, podendo gerar
prejuízos a saúde física, mental e até mesmo do convívio social ao decorrer do tempo. Para a identificação
dos TA se faz o uso de critérios estabelecidos pela Classificação Internacional de Doenças (CID 10) e por
meio do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM 5): sendo anorexia nervosa (AN),
bulimia nervosa (BN), e transtornos de compulsão alimentar (TCA) (ALVARENGA et al., 2015). Já A
imagem corporal é a figuração do próprio corpo formada e estruturada na mente do mesmo indivíduo, ou
seja, é a maneira que o corpo se apresenta para si mesmo. As distorções de imagem corporal acabam se
tornando preocupantes para a saúde do indivíduo, por serem muitas vezes associadas a diversos
transtornos psiquiátricos (CASTILHO, 2001). Estudantes de nutrição como futuros profissionais , exercerão
papel muito importante na reeducação alimentar para uma alimentação mais saudável , sendo vistos como
exemplos para a sociedade acabam sendo cobrados a terem uma alimentação saudável e um corpo ideal ,
devido aos padrões atuais .É de interesse analisar o comportamento alimentar e a percepção da imagem
corporal entre estudantes de nutrição , devido a forte pressão da sociedade em busca de padrões de
beleza atuais estabelecidos pela mídia , podendo desencadear o risco de transtornos alimentares em
futuros profissionais na área de Nutrição . Objetivo: Avaliar o comportamento alimentar e a percepção da
imagem corporal entre estudantes de Nutrição. Metodologia: A coleta de dados será realizada por meio da
aplicação de dois questionários autoaplicáveis, sendo o Eating Attitudes Test (EAT) e Body shape
Questionnarie (BSQ) , a saber : uma amostra de estudantes do primeiro , segundo e terceiro ano de
Nutrição de uma Instituição de Ensino Superior Particular , em uma cidade do interior Paulista. Palavra-
chave : Transtornos Alimentares; Imagem Corporal; Estudantes de Nutrição.
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TROMBOCITOPENIA IMUNOMEDIADA

E SILVA, B. C. P. (AUTOR PRINCIPAL); LIMA, L. F. DE (CO-AUTOR);
SILVA, P. C. (CO-AUTOR); CORRÊA, F.G (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As plaquetas são originadas dos megacariócitos que estão localizados na medula óssea. O hormônio
Trombopoitina é responsável por regular o desenvolvimento do megacariócitos a partir de células tronco e
está envolvido na liberação das plaquetas. A Trombocitopenia ocorre por problemas na produção, na
distribuição ou na destruição dessas plaquetas e é a causa mais comum dos distúrbios hemostáticos. Por
tanto, a Trombocitopenia Imunomediada é a destruição das plaquetas pelo sistema imune do próprio
indivíduo. A causa pode ser primaria, por uma destruição autoimune característica da própria raça, ou
secundaria, por doenças bacterianas, virais, sistêmicas, FIV e FeLV ou neoplasias. É mais comum em
femeas, principalmente da raça Cocker Spaniel, porem já há relatos em outras raças nas quais não havia
nenhuma aparição da doença, como Akitas. Também temos relatos que essa doença tem acometido
cadelas cada vez mais jovens e de idade inferior à média. Os sinais clínicos apresentados pelos pacientes
são: Petéquias, Equimoses, Hematomas na pele e mucosas, Sangramento gengival, Melena, Epistaxe e
Descargas hemorrágicas vaginal. O diagnóstico é realizado através de exames laboratoriais, que
evidenciou a diminuição das plaquetas, e alguns testes específicos que mostram os anticorpos
antiplaquetários circulantes como o PCR. Quando feito um esfregaço sanguíneo é possível identificar
microplaquetas em um número absurdo, e então podemos diagnosticar como imunomediada precoce. O
tratamento é realizado através de imunossupressores, com o objetivo primário de aumentar o numero de
plaquetas. Estudos recentes mostram que o Prednisona tem sido o medicamento de primeira escolha e o
que tem apresentado melhores resultados. *Referencias: ALMEIDA, Camila Lopes Ribeiro de; GOMES,
Lucas Alécio; PELUSO, Emília Miranda e SILVA, Cristiane Nakahata da. TROMBOCITOPENIA
IMUNOMEDIADA PRIMÁRIA EM AKITA: RELATO DE CASO. Disponível em:. Acesso em: 09 Agt, 2018.
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TUMOR VENÉREO TRANSMÍSSIVEL EM CÃES

VENANCIO, L. DE F. F. (AUTOR PRINCIPAL); CORRÊA, F.G
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O Tumor Venéreo Transmissível (TVT) é uma neoformação transmissível por células transplantáveis que
acomete normalmente cães com livre acesso as ruas, sua transmissão ocorre por células tumorais nas
membranas mucosas encontrada nas genitálias externa dos cães durante o coito, brigas ou interações
com outros animais através de lambedura, arranhadura ou contato direto com tumor em animais
portadores e susceptíveis, a taxa de metástases e baixa e quando ocorre apresenta se em cavidade oral ,
nasal, olhos, linfonodos regionais, fígado, baço e pulmão, cérebro, adeno-hipofise, músculos, mucosa
anal, ovário, útero, peritônio e região perianal indicando a malignidade do tumor, mas infecções
secundarias pode levar o animal à morte se não tratado. A prevalência em animais Sem Raça Definida é
mais alta que em cães de raça pois tem maior cuidados sanitário dos tutores e restrição do acesso livre à
rua. Sobre o aspecto podem se apresentar como couve-flor pedunculada, papilar, nodular ou multilobulada
podendo variar de nódulo pequeno a massa grande friável ou firme se apresentar ulcerada inflamada e
sanguinolenta. Na vulva nota-se aumento de volume, odor fétido e secreção serossanguinolenta. No pênis
ou prepúcio há aumento de volume, dificuldade de expor e/ou retrair o pênis, descarga prepucial
serossanguinolenta, odor forte, hematúria e disúria, além disso, pode levar a quadro de fimose e
parafimose. O diagnostico se baseia pelo histórico e deve considerar cães vindos de abrigos ou de ruas,
semidomiciliados e fêmeas que fugiram durante cio ou que tiveram contato sexual com cães
desconhecidos, exame físico e clinico do paciente e analise citológica podendo ser aspirativa com agulha
fina, escovado ou impressão e/ou histopatológico. O presente trabalho de conclusão de curso de
veterinária tem como objetivo realizar um estudo através do banco de dados da literatura analisando os
artigos com revisões bibliográficas sobre tumor venéreo transmissível (TVT) canino e relatar um caso
atendido no Hospital Veterinário do Centro Universitário Central Paulista – UNICEP, no período de outubro
de 2015, dando ênfase à prevalência da enfermidade. Entre os protocolos a cirurgia foi empregada
somente nos casos que exigiam citorredução neoplásicas previa à terapia com agentes anticancerígenos,
outras formas de tratamento terapia fotodinâmica, quimioterapia, eletroterapia, radioterapia, imunoterapia e
crioterápia. A medicação quimioterápica de eleição e o sulfato de vincristina na dose 0,5 a 1,0 mg/m2,
administrado semanalmente via endovenosa, durante 6 semanas consecutivas, constituiu-se em opção
eficaz sem efeitos colateralidade, recidivas. Após a comparação entre os textos acadêmicos e o relato de
caso proposto pode-se concluir que, quando o animal é atendido logo no início da doença, com a
medicação e conscientização, controlando essa população de cães errantes. Palavras-chave: Neoplasia.
Doença venérea. Canino.
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UMA ABORDAGEM GERAL DA ESPECIALIDADE DA
CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL

NA ODONTOLOGIA

SURIAN, F.A. (AUTOR PRINCIPAL); ARAÚJO, V.M. (CO-AUTOR); TAMAE,
P.E. (ORIENTADOR); JACOBOVITZ, M. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do
meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto Segundo o artigo 2o. do capítulo I do
Código de Ética). É uma ciência que diagnostica, trata e previne as alterações da cavidade oral e também
as regiões anatômicas à ela relacionadas como as de cabeça e do pescoço. O estudo da anatomia no qual
se faz o reconhecimento das estruturas anatômicas e das suas relações de vizinhança é imprescindível
principalmente para a área da Cirurgia. Dentre as especialidades odontológicas reconhecidas pelo
Conselho Federal de Odontologia são: a Odontopediatria, Radiologia Odontológica e Imaginologia,
Dentística, Endodontia, Periodontia, Ortodontia, Ortopedia funcional dos maxilares, Implantodontia,
Odontologia lega, Cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, Prótese bucomaxilofacial, Saúde coletiva,
Patologia bucal, Estomatologia, Odontogeriatria, Odontologia para pacientes com necessidades especiais,
Disfunção temporomandibular e dor orofacial, Prótese dentária e Odontologia do trabalho. A área de
atuação da especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é ampla podendo atuar tanto em
consultório odontológico como em ambiente hospitalar e dependendo do grau de complexidade do
procedimento também se faz necessário dentre algumas situações, a participação de uma equipe
multidisciplinar como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos entre outros. O objetivo deste
trabalho é demonstrar alguns casos clínicos em que o cirurgião-dentista bucomaxilofacial contribui com a
sua atuação através de enxertos ósseos exógenos e endógenos, exodontias, biópsias, implantes no arco
zigomático, diagnóstico e tratamento das patologias da cavidade bucal, fissuras lábio-palatinas, cirurgias
ortognáticas, mentoplastias e tratamento das fraturas em regiões anatômicas de competência desta
especialidade.
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USO DA TERAPIA FOTODINÂMICA PARA TRATAMENTO
DA ESPOROTRICOSE USANDO CURCUMINA COMO

FOTOSSENSIBILIZADOR

ROCHA, A.R. (AUTOR PRINCIPAL); CHICRALA, N.A. (CO-AUTOR); ASSIS,
N.P. DE (CO-AUTOR); BEZERRA, L.M.L. (CO-AUTOR); BUZZÁ, H.H. (CO-

AUTOR); INADA, N.M. (ORIENTADOR); BAGNATO, V.S. (CO-
ORIENTADOR); SILVA, A.P.DA (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - (USP)

A esporotricose é uma doença infecciosa crônica causada pelo fungo do complexo Sporothrix schenkii,
que habita o solo e superfície de plantas e se inocula no hospedeiro à partir de traumas na pele, invadindo
a derme e o tecido subcutâneo [1-3]. Distribuída no mundo todo, o S. schenkii é mais frequente em regiões
tropicais e subtropicais e é a micose subcutânea mais frequente na América do Sul [4-5]. Atualmente, o
número de casos desta doença aumenta a cada dia no Brasil, preocupando os profissionais e
pesquisadores da área [6]. O gato é o principal animal envolvido na transmissão da esporotricose [4] e seu
papel epidemiológico é muito importante devido a maior incidência de ferida por brigas com animais
infectados, ao hábito de cavar para cobrir suas fezes com terra e afiar suas unhas em árvores. Além disto,
suas lesões de esporotricose, suas unhas e cavidade bucal apresentam alta população do S. schenkii [1,
6-7]. O tratamento convencional para a esporotricose inclui o uso de antifúngicos como o Cetoconazol e
Itraconazol, ambos podendo causar efeitos colaterais graves e outras desvantagens. Seu uso é
prolongado e os pacientes podem interromper o tratamento quando as lesões desaparecerem, havendo
recidiva da doença [1-2,8], alia-se o fato da dificuldade em administrar estes fármacos por via oral em
animais errantes [9]. Estes fatores mostram a importância de desenvolvimento de novas modalidades
terapêuticas de tratamento rápido e eficaz, de baixo custo, como é o caso da Terapia Fotodinâmica. A
Terapia Fotodinâmica (TFD) utiliza a interação de luz, fotossensibilizador e de oxigênio molecular que,
juntos, levarão a morte celular [10]. Microrganismos são eliminados com o mesmo princípio da TFD, em
um tratamento chamado Inativação Fotodinâmica [11]. Os testes serão realizados com o microrganismo
causador da esporotricose, o Sporothrix spp e com o Microsporum gypseum, que será usado para
comparação dos resultados. A curcumina será utlizada como fotossensibilizador nas concentrações entre
0,0125 e 0,1ug/mL para estudos in vitro. Ela tem um pico de absorção ótimo em 430nm (luz azul) sendo
ideal para tratamento de lesões superficiais. As fontes de luz utilizadas serão equipamentos com um
arranjo de LED, desenvolvido pelo Laboratório de Apoio Tecnológico - LAT/USP, chamado Biotable, que
possui 24 LEDs, emite luz azul em 450 nm, com intensidade de 35mW/cm². Para a determinação do
melhor protocolo de TFD será feia contagem das colônias em placa, sendo realizada em triplicata para o
cálculo do número de unidade formadoras de colônia por mililitro. Serão feitos grupos controles só luz e só
fotossensibilizador para avaliação do efeito destes elementos nos microrganismos testados. Dentre as
vantagens deste tratamento, pode-se citar seu baixo custo, pequena infraestrutura necessária, poucos
efeitos colaterais, ação local e baixa incidência de resistência fúngica [12-13]. Referências BARR, S.C.,
BOWMAN, D.D. Esporotricose. In:____. Doenças infecciosas e parasitárias em cães e gatos - Consulta
em 5 minutos. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. p. 229 – 232. FERREIRA, J.; MENEZES, P.F.C. Terapia
fotodinâmica para tumores. In: BAGNATO, V.S. Novas técnicas ópticas para as áreas de saúde. São
Paulo: Livraria da Física, 2008. p. 97 – 122. CLHOUDHURI, T., Pal, S., Agwarwal, M. L., Das, T., & Sa, G.
(2002). Curcumin induces apoptosis in human breast cancer cells through p53-dependent Bax induction.
FEBS Letters, 512(1–3), 334–340.
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USO DA ULTRASSONOGRAFIA NA OBSTETRÍCIA DE
ANIMAIS SILVESTRES

(AUTOR PRINCIPAL); MATOS,N.B. (CO-AUTOR); HERRERA,M.E.M (CO-
AUTOR); ZANELLATTO, A.C. (CO-AUTOR); MIGUEL, M. C. V.

(ORIENTADOR); REIS, J. E. (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Natyhelli de Lima Lopes Nilton Barboza Matos Maria Eduarda Machado Herrera Ana Clara Gil Zanellatto
USO DA ULTRASSONOGRAFIA NA OBSTETRÍCIA DE ANIMAIS SILVESTRES Este estudo tem por
objetivo apresentar formas para viabilizar o uso da ultrassonografia como ferramenta de diagnóstico
obstétricos nos zoológicos, discutindo-se a relação aos custos envolvidos, e os ganhos que podem advir
do seu uso. Verifica-se na literatura que, apesar da ultrassonografia ser importante para o diagnóstico e o
acompanhamento dos animais em cativeiro, ainda há dificuldades ao seu uso em zoológicos. A
ultrassonografia ajuda no diagnóstico precoce da gestação, o que auxilia na adoção de mudanças
apropriadas à nutrição da fêmea gestante, pode estimar o dia do nascimento, que é especialmente
importante em manejo de animais de zoológicos, pois possibilita, quando necessário, uma melhor
assistência ao parto. Embora a técnica seja considerada não invasiva, há a necessidade de sedação em
algumas espécies de animais e um alto custo de equipamentos que inviabilizam a utilização dessa técnica
por algumas instituições brasileiras. Na ultrassonografia são utilizados transdutores de ultrassom, também
chamados de sondas ou cabeças de varredura, que convertem uma forma de energia em outra, como
energia elétrica em energia ultrassônica e vice-versa. A frequência do transdutor deve ser selecionada de
acordo com a anatomia da região a ser examinada e com o porte do animal. No caso de um zoológico, são
necessários diversos tipos de transdutores com frequências variadas (2 até 10 MHz). O estudo se justifica
por analisar uma temática atual, que envolve a utilização da ultrassonografia na obstetrícia de animais
silvestres. Nesse sentido, será realizada uma revisão bibliográfica em artigos recentes, tendo a pesquisa
cunho qualitativo, sendo que serão utilizados arquivos disponíveis na base do Google Acadêmico, Scielo e
Pubmed, buscando-se aprofundar o conhecimento sobre o uso da ultrassonografia nos animais selvagens
nos zoológicos brasileiros, como ferramenta de apoio à obstetrícia. Palavras-chave: Animais; Silvestre;
Obstetrícia; Ultrassonografia.

CIÊNCIAS DA SAÚDE 207



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: DESAFIOS
SOCIOJURÍDICOS E SAÚDE PÚBLICA

MUSETTI,S.E (AUTOR PRINCIPAL); STACHESKI,S.R (CO-AUTOR);
ALEJANDRIA,M.C (CO-AUTOR); MARCELLO,V (CO-AUTOR);
JUNQUEIRA, P.R (CO-AUTOR); MARTINS,B.M (CO-AUTOR);

GONÇALVES, A.S. (CO-AUTOR); CASTELLANO,E.G. (ORIENTADOR);
MARCONDES,T.M. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A violência contra a mulher é um problema de proporção mundial, com tendência de crescimento, segundo
os diferentes meios de comunicação, devido à sua magnitude. Não se trata apenas de um problema social
e jurídico, mas também de saúde pública em que agressões sobrepostas e acumuladas podem ocasionar
distúrbios mentais, afetivo-emocionais, problemas de incapacidade física, muitas vezes com danos
irreversíveis. Propõe-se analisar os mecanismos aplicados de violência contra a mulher, assim como a
proteção que o Estado exerce neste âmbito. É relevante identificar de forma quali/quanti a violência contra
a mulher, sensibilizar sobre a necessidade de compromisso do Estado, a fim de promover a saúde das
mulheres. Essa pesquisa é uma revisão sistemática, efetuada mediante revisão de literatura, artigos
científicos com pesquisas disponibilizadas em bases de dados especializados. A pesquisa foi avaliada,
principalmente, com análise do conteúdo, segundo o tipo de violência, através da instigação de ditos
populares, as relações afetivo-sexuais e familiares e violência doméstica. Os resultados obtidos, a partir da
análise da pesquisa, revelaram um incremento e mudanças em alguns segmentos sociais e área
sociocultural que retroalimentam a antiga violência contra a mulher. Em tal sentido, foram identificados
diferentes tipos violência tais como: física, sexual e psicológica, de formas sobrepostas e relacionadas a
consequências físicas e mentais. Neste contexto, no Brasil a Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003,
estabelece a notificação compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher atendida
em serviços de saúde públicos ou privada. Essa lei é complementada pela Lei Maria da Penha como mais
um mecanismo para coibir tal violência doméstica e familiar, com medidas mais efetivas (ações penais)
para o seu controle, além do dimensionamento do fenômeno da violência contra a mulher.
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Atualmente, com o avanço da tecnologia existem métodos mais eficazes para se garantir a segurança no
ambiente domiciliar. Entre os métodos mais avançados de proteção a autenticação é uma das que mais se
destaca. Ela pode ser dividida em três categorias: A mais utilizada atualmente é a baseada no
conhecimento que se utiliza de senhas, e informações pessoais, o outro tipo é a baseada na propriedade,
que esta ganhando espaço no mercado baseando se na posse de um objeto físico como smartcards ou
tokens, e a autenticação baseada por característica mais conhecida por sistemas biométricos que se
utilizam de características físicas dos indivíduos para reconhecê-los. A biometria digital é o método menos
invasivo que como o próprio nome já diz é realizado uma análise das impressões digitais da pessoa a fim
de buscar sua autenticidade. Ela é o método mais comum e que possui a menor probabilidade de erros,
fraudes, falsificações. O reconhecimento facial ou biometria facial é uma tecnologia que, identifica cada
indivíduo a partir de pontos e medidas do seu rosto ela é extremamente difícil de ser burlada em conjunto
com técnicas de inteligência artificial, e têm uma maior precisão na capacidade de reconhecimento de
pessoas e do mapeamento de diferentes expressões. O reconhecimento de voz é uma tecnologia utilizada
para controle de acesso. Ela utiliza-se de conjuntos de atributos biométricos existentes na voz, como,
timbre, tom, extensão vocal, nível harmônico e altura que pode ser distinguido de pessoa para pessoa. A
utilização de tokens para autenticação digital tem se popularizado cada vez mais, pelo fato de seu alto
fator de segurança além de ser de fácil utilização, este método se baseia em um objeto inteligente que
possui uma senha ou algum algoritmo que é reconhecido por outro mecanismo pré-programado, o que
torna este objeto único. A utilização destes e outros métodos de autenticação em conjunto no ambiente
domiciliar, proporciona um ambiente com uma maior segurança, além de outros fatores que podem
proporcionar qualidade de vida.
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O presente artigo apresenta o mercado de trabalho para o profissional em análise de redes, que trabalha
com a manutenção, configuração, instalação e serviços em equipamentos tais como computadores locais,
modems, roteadores wireless, entre outros. Esse profissional também é responsável por toda a
infraestrutura de redes de computadores em pequenas, médias e grandes organizações. O objetivo desse
artigo é identificar fatores que venham contribuir para a atuação desse profissional, entendendo tal
profissão, as necessidades de capacitação em diversos níveis (técnico, superior, especialização),
vantagens e dificuldades do setor. A metodologia foi embasada na pesquisa descritiva, acerca do tema
escolhido, e na pesquisa quantitativa, apresentando números que demonstram os principais requisitos
desejados para atuar na área, como a média salarial e as incidências de oferta de vagas de emprego. Os
resultados apresentam uma grande valorização do profissional no mercado de trabalho, tendo grande
oferta de vagas e a média dos salários mensais. O analista de rede possui um campo amplo e com
diversas áreas de atuação, tais como: Administrador de redes, onde ele é designado a controlar uma rede
de computadores, administrar servidores, redes de dados e pode também pode ajudar no atendimento aos
usuários. Analista de suporte, trabalhando com a parte de infraestrutura de tecnologia da informação,
configurando programas de antivírus e anti-spywares e também conduzindo a criação e manutenção de
backup. Analista de segurança de redes, onde o mesmo atua para manter segura as informações da
organização e desenvolvendo projetos para a segurança da rede, abrangendo hardwares e softwares de
servidores. Gestor de redes, criando projetos de redes, fazendo toda a gestão de uma equipe de analistas,
e se responsabilizar por todo o trabalho da esquipe de tecnologia da informação da organização. Consultor
de tecnologia na área de redes, oferecendo consultorias, prestando serviços especializados para seus
clientes, tanto interno quanto externo, ajudar clientes e parceiros com recomendações de produtos para a
conclusão da infraestrutura da rede, como roteadores, switches, servidores e banco de dados para futuros
armazenamentos de informações, entre outros. Conclui-se que os analistas de redes são bastante
valorizados no campo de atuação e fazer a profissão crescer exponencialmente nas áreas de TI,
Telecomunicações e Informática.
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Os sistemas business intelligence ou Inteligência Empresarial tem como foco à integração dos aplicativos
e tecnologias para extrair e analisar os dados corporativos de maneira simples, no formato correto e no
tempo certo, para que a empresa possa tomar decisões melhores e mais rápidas, auxiliando os executivos
em seus negócios. Em todos os casos, o uso de business intelligence é visto como proativo, componentes
essenciais do BI proativo são armazenamento de dados em tempo real, mineração de dados, fluxo de
trabalho de acompanhamento contínuo, aprendizado e refinamento automáticos. Essa ferramenta tem
como capacidade transformar dados em informação, informação em conhecimento e propiciar a
descoberta de novos conhecimentos, corporações que pretendem agregar valores aos seus produtos,
buscando novos clientes e a fidelização dos já existentes, devem buscar soluções que permitam estudar o
mercado, os clientes e a própria corporação, gerando assim a otimização de recursos. Fazendo com que a
gestão seja feita de forma clara e com objetivos bem definidos, minimizando erros, prevendo possíveis
falhas e maximizando os processos. Gerenciar uma empresa sem o suporte de um sistema de Business
Intelligence adequado é muito parecido, com andar com os olhos vendados: é possível avançar, executar
os processos operacionais corretamente, progredir aparentemente segundo os objetivos e até crescer,
porém quando alguma coisa falha, os processos se descontrolam, a coordenação desaparece e, em
médio prazo, a empresa desmorona sobre si mesma. Com a aplicação de uma gestão correta alinhada
com as ferramentas e metodologias disponiveis é possivél alcançar resultados como o aumento de sua
lucratividade no mercado. A elaboração de um plano estratégico e o uso de sistemas de informação, como
o BI, constituem ferramentas de grande valia para o sucesso empresarial, corporações que pretendem
agregar valores aos seus produtos, buscando novos clientes e a fidelização dos já existentes devem
buscar soluções que permitam estudar o mercado, os clientes e a própria corporação, gerando assim
otimização de recursos.
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Neste documento é apresentado o processo de desenvolvimento de um sistema ubíquo de notificações
táteis de baixo custo baseado na plataforma Raspberry Pi, voltado para pessoas com deficiência auditiva.
O sistema contém um pequeno computador que recebe, analisa e compara as ondas sonoras captadas
em tempo real com padrões pré- gravados, e quando ocorre uma correspondência é disparado um sinal de
rádio para uma pulseira, que notifica o usuário por meio de um padrão de vibração distinto. O sistema
proposto leva ainda em conta que apenas uma pequena parte da população brasileira tem condições de
arcar financeiramente com os sistemas disponíveis no mercado atualmente. Com base nesse fato, um dos
principais objetivos é manter os custos o mais baixo possível. O Raspberry Pi Zero foi escolhido como
plataforma de prototipagem por conta de seu custo relativamente baixo – 5 dólares –, de seu pequeno
tamanho físico – 65mm x 30mm x 5,4mm –, baixo consumo de energia – entre 0,5 e 1,75 watt (W) –, e do
suporte da comunidade online. O funcionamento do sistema consiste em comparar as ondas sonoras
observadas em tempo real com padrões previamente registrados, e disparar notificações táteis
correspondentes para o usuário quando um padrão for reconhecido. O sistema foi projetado de forma
modular e é constituído por 2 componentes principais: Módulo de reconhecimento/processamento e
Módulo de feedback tátil. Foi feito uso de bibliotecas de software, disponíveis online, para agilização do
processo de desenvolvimento. Muitos dos objetivos básicos foram alcançados, principalmente em relação
ao baixo custo e a inclusão proporcionada pelo redirecionamento sensorial – do auditivo para o tátil –
possibilitada pelo sistema. O presente trabalho, sendo levado em conta como o protótipo de um sistema,
não tem o propósito de estar entre as implementações mais eficientes desse tipo de aplicação. Entretanto,
serve como embasamento da constatação de que não é necessária uma infraestrutura muito complexa e
componentes de custos elevados para se atingir resultados satisfatórios.
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TEORIA DA PROBABILIDADE: SEU INÍCIO E IMPORTÂNCIA ALVES, L. V. (AUTOR); LIMA, V. L. G.
(COAUTOR); DIAS, J. V. L. (COAUTOR); ASSIS, M. E. S. (COORIENTADOR); ALESSANDRA
(ORIENTADORA) Este trabalho é um breve estudo da história da origem da probabilidade e sua
importância. Ele foi realizado (devido à escassez de tempo) com base na revisão bibliográfica sobre
alguns autores mais pertinentes a esse assunto. A probabilidade pode ser entendida como “[...] o ramo da
matemática que pretende modelar fenômenos não determinísticos, isto é, aqueles fenômenos em que o
‘acaso’ representa um papel preponderante”. (VIALI, 2008, p.143). A teoria da probabilidade apareceu
como ramo da matemática em meados do século XV, embora tenha se iniciado como ciência empírica
muito antes desse período. Suas raízes apareceram principalmente nos jogos e apostas. Há registros de
que, por volta de 1200 a.C., um pedaço de osso do calcanhar fosse utilizado formando faces como as de
um dado. No século XVI, o matemático e jogador italiano, Jerónimo Cardano (1501-1576), decidiu estudar
as probabilidades de como ganhar em vários jogos de azar. Cardano é considerado o pioneiro da teoria
das probabilidades, pois foi o primeiro a fazer observações do conceito probabilístico de um dado honesto
e a escrever um argumento teórico para calcular probabilidades. Existem indícios de que os jogos de azar
também colaboraram para a origem do pensamento probabilístico. Esses jogos eram utilizados em
cerimônias religiosas, adivinhações e em situações de lazer, passando a ser uma recreação na civilização
romana quando a Europa estava sob seu domínio (DAVID, 1962). Um tratamento mais formal dos jogos de
azar pode ter sido iniciado com a “[...] enumeração de possibilidades de que o jogo fornecesse um
determinado resultado” (VIALI, 2008, p. 144). Uma das primeiras tentativas de realizar essa enumeração
ocorreu com o bispo Wibold de Cambrai, que inventou um jogo moral de dados no qual enumerava as
possibilidades de resultados e as relacionava com as virtudes. Com relação às práticas religiosas, os jogos
e o “acaso” também tiveram um papel importante. Na realidade, o “acaso” não era considerado um
princípio natural, e sim algo que os deuses desejavam, ou seja, a ideia do acaso estava associada às
intervenções divinas ou sobrenaturais (COUTINHO, 2007). Conclui-se, com esta pesquisa, a relevância de
conhecer bem esse assunto para que possamos entender algumas das incertezas e das aleatoriedades
que ocorrem em diversos aspectos de nossa vida, bem como para se fazer julgamentos mais prováveis
sobre alguns acontecimentos, com base em um padrão de dados coletados anteriormente.
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A filosofa americana Judith Butler, ao assumir a analítica do poder de Michel Foucault, deu novos
contornos a já desgastada e insuficiente teoria do construtivismo social, que tem sido o norte teórico desde
Simone de Beauvoir. Ao propor a teoria da performatividade, Butler defende, aproximando-se de
Nietzsche, que os sujeitos não criam maneiras de agir ou se representar, mas apenas se inserem em um
círculo social já em movimento. Esse trabalho tem como objetivo apresentar, de forma clara e objetiva,
como a teoria da performatividade de Judith Butler compreende a reprodução dos corpos e gêneros. A
análise bibliográfica e documental são as metodologias empegadas para o desenvolvimento dessa
pesquisa. Ao propor a inexistência de um sujeito criando atos de maneira deliberada foi a grande novidade
da obra de Judith Butler. Até então, em especial na teoria feminista, os sujeitos eram entendidos como
responsáveis por suas ações após a coação social, portanto, o construtivismo social era a chave analítica
para se entender, de maneira hipotética, as formas que os corpos e os gêneros assumiam quando
submetidos à estratégias de poder. Com a teoria da performatividade, Butler propõe que o sujeitos apenas
se inserem em um discurso já criado (e isso não pressupõe um criador), onde as práticas já estão
estabelecidas, ou seja, o agente apenas reproduz o que já se encontra cristalizado, o que não impede que
o mesmo exerça influência nesse discurso, inclusive colaborando para sua mudança, mas não
necessariamente criando novos discurso de forma pragmática. Ao excluir o sujeito como autor e criador do
discurso e dos mecanismos de aplicação do poder, Judith Butler traz uma maneira alternativa para explicar
a sociedade. Segundo ela, o sujeito não constrói a sistema em que se encontra inserido, mas pode agir de
forma a transformar a estrutura social e política e, desta forma, redefinir os rumos da sociedade para o
bem comum.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NA INFÂNCIA Alessandra Aparecida Barbosa dos Santos Orientação:
Prof. Dr. Marcos Pratta Co-orientação: Profa. Dr. Ana Claudia Figueiredo Rebolho Na presente pesquisa,
será analisada a contextualização histórica do conceito de cidadania e infância, na qual o referente
trabalho abordará a temática da importância da construção da cidadania desde a infância. Essa
contextualização sobre tais conceitos será de grande utilidade na compreensão da amplitude de sua
influência e sua importância na formação de crianças. Justifica-se, pois busca nas origens históricas
compreender como foram constituídos os ideais sobre cidadania e infância como entendemos atualmente,
a relevância de ressaltar as conquistas legais que asseguram direitos fundamentais para a formação
integral dos alunos, principalmente no que se refere à efetivação dos mesmos, busca essa que perdura
por décadas, justificando sua importância. Objetiva, de modo geral, mostrar a importância do
desenvolvimento desse conceito ainda na infância e também contribuir para a conscientização e
ampliação das concepções sobre a cidadania e sua efetivação dentro do âmbito escolar; e tem como
objetivos específicos, analisar suas especificidades como as leis que compõem a Educação para Todos
(SALAMANCA, 1988) e Lei de Inclusão (2015) que asseguram legalmente os direitos inclusivos; o ECA
que trata da infância e adolescência, além dos documentos que compõem a Legislação Educacional
vigente a fim de entender um pouco mais sobre sua dimensão. Este trabalho visa, por meio de revisão
bibliográfica de alguns livros, documentos oficiais, artigos e resenhas, ampliar as concepções sobre
cidadania e infância. Destacam-se autores como Philippe Ariès (1978), Elizabeth Badinter (1980), Sônia
Kramer (2003) entre outros estudiosos que descrevem em suas obras sobre como era vista a infância
antigamente. Outros, como Demerval Saviani (1994), aborda o assunto por outra temática, estabelecendo
relação entre educação e trabalho, assim como será realizado um breve estudo sobre as origens legais de
tais concepções, que consiste em regulamentações legais, em que é embasado todo o sistema
educacional. Esses serão os aspectos analisados no presente estudo, contudo, a luta pela difusão e
conscientização da cidadania na infância, tanto por parte da população como da comunidade escolar,
pode contribuir significativamente para o crescimento individual e em grupo de ambas as partes,
favorecendo o convívio social e o interesse pelo aprendizado, assim como o cumprimento e efetivação dos
direitos duramente conquistados.
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À interrupção das atividades respiratória e circulatória dá-se o nome de Parada Cardiorrespiratória, ou
PCR como é tratada pelos profissionais de saúde. A PCR é uma intercorrência que se dá de forma
inesperada, ameaçando gravemente a vida e o bem estar das pessoas, principalmente, quando estas são
acometidas de forma inesperada, ou quando estão gravemente hospitalizadas. Os profissionais da área de
saúde vivenciam constantemente situações desse tipo, onde muitas vezes há risco de vida para os
pacientes e requer atuação imediata desses profissionais. Para o atendimento de tal ocorrência são
necessários alguns atributos indispensáveis, tais como organização, conhecimento, equilíbrio emocional e
também a correta distribuição de funções entre os profissionais de enfermagem que representam, na
maioria dos casos, a maior parte da equipe nesse tipo de atendimento. Neste sentido, o presente estudo
tem por objetivo investigar a importância da atuação do profissional da enfermagem junto ao paciente com
PCR. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório, em bibliografia impressa ou virtual, considerando os
materiais disponíveis na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), por meio das bases de dados LILACS e
SCIELO, bem como livros e revistas disponíveis na biblioteca do Centro Universitário Central Paulista
(UNICEP), com recorte temporal no período de 2005 a 2018, e análise qualitativa elaborada de acordo
com o tema proposto. Após a leitura exploratória do material colhido,pode-se perceber que a atuação dos
profissionais de enfermagem junto á pacientes em situação de PCR é de suma importância, de modo que,
tais profissionais, devem sempre buscar o aprimoramento de seus conhecimentos e de sua equipe, para
que a assistência prestada em tais situações seja rápida e eficaz, evitando que a vítima venha a sofrer
danos irreversíveis. Parada cardiorrespiratória (PCR) é,por definição,a cessação súbita da circulação
sistêmica, em indivíduo com expectativa de restauração de suas funções fisiológicas, sejam elas
cardiopulmonares e/ou cerebral, e não portador de doença crônica intratável ou em fase terminal
(YAMASHITA; GUERRA; SIMÕES, 2006). Podendo ocorrer devido a causas cardíacas, não cardíacas e
iatrogênicas (SALLUM; PARANHOS, 2010; TEIXEIRA, 2011). No Brasil, em 2005, a estimativa é de que
aproximadamente 250.000 pessoas morreram devido à PCR, decorrente de complicações resultantes de
doenças cardíacas (SALLUM; PARANHOS, 2010). Segundo estudos, essa será a principal causa de morte
e incapacidade no país até 2020 (SALLUM; PARANHOS, 2010). E, apesar das vítimas terem a
mortalidade reduzida quando conseguem acesso ao tratamento adequado, Madeira e Guedes (2010)
chamam a atenção para o fato de ainda ocorrer, em média, 820 mortes por dia, quando do acometimento
por enfermidades dessa ordem. A PCR é, segundo Pazin-Filho et al.(2006), mesmo em situações onde o
indivíduo imediatamente recebe o devido socorro, responsável por morbimortalidade elevada, estimando-
se que, a cada minuto que o indivíduo permaneça em PCR, 10% de probabilidade de sobrevivência sejam
perdidos. Neste sentido, o treinamento padronizado dos profissionais de saúde que atuam junto a
pacientes em PCR, pode favorecer o prognóstico do mesmo. Segundo dados da literatura, a American
Heart Association (AHA) prevê que 92% das vítimas de PCR vêm á óbito antes mesmo de chegar ao
hospital, ao passo que, se elas recebessem os cuidados de emergência, as chances de sobreviver seriam
duplicadas, ou até m

CIÊNCIAS HUMANAS 216



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O ambiente é tudo que envolve uma organização sendo um universo vasto e complexo, com isso surgiu à
necessidade de se analisar as contribuições do ambiente interno e externo e as contribuições da análise
SWOT para o sucesso das empresas. O objetivo geral foi analisar as condições de ambiente e como elas
podem interferir no sucesso das empresas, e como seus objetivos específicos estudar as variáveis que
compõem o macro ambiente, estudar as variáveis que compões o microambiente, identificar como macro
ambiente influencia no sucesso das empresas e por último identificar a importância da análise S.W.O.T e a
sua contribuição para o sucesso das empresas. A análise S.W.O.T é uma forma de tirar vantagem das
ameaças que cercam a empresa, com isso enfatizar seus pontos fortes e moderar o impacto de seus
pontos fracos. A análise também é útil para revelar pontos fortes que ainda não foram utilizados e
identificar pontos fracos que podem ser corrigidos. Buscando compreender todas as informações
apresentadas foi realizada uma pesquisa com cunho exploratório que tem como objetivo identificar melhor,
em caráter de sondagem um fato ou fenômeno, tornando-o mais claro; sendo de abordagem qualitativa
baseada em pesquisa bibliográfica feita a partir de levantamento de referências teóricas publicadas e
analisada por livros e artigos em meios virtuais que permitiu um maior aprofundamento dos fatos. Assim,
realizando os estudos foi possível concluir que todas as empresas são influenciadas por variáveis externas
incontroláveis sendo elas forças demográficas, econômicas, político-legais, politicas, socioculturais e
tecnológicas e estas variáveis devem ser analisadas previamente para que a empresa compreenda o
ambiente no qual ela está ou será instalada e que o micro ambiente, embora controlável, pode causar um
grande impacto nas organizações e afetar diretamente o seu mercado de atuação com clientes e usuários
além, é claro, de toda a sua cultura organizacional que não vem apenas de como a empresa trata seus
empregados mas sim de toda uma bagagem sociocultural na qual a organização se localiza, ou seja o
micro ambiente é aquele que tem implicação imediata e específica na administração da empresa por ser o
ambiente mais próximo da organização. Com base nas informações, pode-se classificar a analise SWOT
uma ferramenta de suma importância para as organizações, pois ela consiste na procura e melhora de
suas forças e na mitigação de suas fraquezas além é claro de buscar se prevenir contra as ameaças que
cercam o ambiente na qual a mesma se insere ou está inserida e por final extrair oportunidades de toda
essa análise. Essa ferramenta pode ser utilizada em diversas áreas de uma empresa, tais como, recursos
financeiros, liderança e imagem de mercado, condicionamento competitivo que gera barreiras à entrada de
novos competidores, tecnologia, vantagens de custo, propaganda, competência e inovação de produtos, a
mudança de hábitos do consumidor, surgimentos de novos mercados, diversificação, entrada de novos
concorrentes, produtos substitutos, consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores.
Então o dever do administrador é manter a organização e o ambiente em equidade para que, assim,
consiga atingir seus objetivos e diminuir a sua chance de fracasso.
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MARTINS, D.A.B. (AUTOR PRINCIPAL); BARBOSA, E.M.A. (CO-AUTOR);
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Devido ao aumento da expectativa de vida mundial é cada vez maior o número de idosos com doenças
crônico degenerativas, sendo uma das mais frequentes, a Doença de Alzheimer que tem por característica
o desligamento progressivo e irreversível de funções cerebrais, influenciando significativamente questões
como as intelectuais, de memória, de raciocínio, do pensamento, além de alterações de comportamento.
Esse desligamento ocorre pela morte dos neurônios, células que constituem o cérebro, faz com que o
idoso se torne por vezes dependente a realização de grande parte de suas atividades. A causa do
Alzheimer é desconhecida, mas seus efeitos deixam marcas fortes no paciente. Normalmente, atinge a
população de idade mais avançada, embora se registrem casos em pessoas mais jovens. Contudo,
cientistas acreditam que alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento da doença, como: idade;
histórico familiar e genética; comprometimento cognitivo leve; estilo de vida e saúde do coração. Uma
maneira de prevenir o avanço rápido desse processo, é a prática de atividade física. Assim, o objetivo do
presente estudo foi analisar e descrever os efeitos da atividade física para uma melhor qualidade de vida
em idosos com Alzheimer.Como procedimento metodológico foi utilizado uma Pesquisa Bibliográfica, por
meio de bancos de dados digitais e físicos. Observou-se que o exercício físico faz com que seja
potencializada a circulação sanguínea cerebral, estimulando a liberação de substancias que auxiliam no
funcionamento do sistema nervoso central, além de trazer diferentes benefícios sociais e motores. Nesse
sentido, o exercício físico e o esporte podem ser importantes aliados na melhora de qualidade de vida de
pessoas com esse quadro. Palavras-Chave: Exercício Físico e Alzheimer; Atividade Física e Alzheimer;
Esporte e Alzheimer.
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Durante a fase infantil, a família e a escola são as principais instituições responsáveis pelo
desenvolvimento saudável de uma criança. É a partir delas que as principais características, como caráter
e educação, serão moldadas e, portanto, a presença destas instituições é essencial para que não haja
prejuízos em sua formação. Como forma de aprimoramento desse pilar fundamental, busca-se maneiras
de aproximar essas duas instituições, para que trabalhem em conjunto e em sintonia. Dessa maneira, o
presente artigo busca descrever sobre as relações entre a família e escola e como pode a partir delas,
atingir um desenvolvimento positivo da criança. Apontaremos fatores que ajudam a compreender a
necessidade dessa relação, responsáveis por influenciar o processo de aprendizagem, buscando o ensino
de qualidade. Relataremos o que a escola, como uma instituição que promove o desenvolvimento
humano, tem feito para aproximar a família do seu contexto, mesmo diante da difícil realidade dos dias de
hoje. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica em bases de dados, realizando um levantamento
dos trabalhos relacionados ao tema. Nesse quesito, os principais autores, no qual se fundamentou a
pesquisa, foram: SOUZA (2009), NOGUEIRA (2006) e SILVEIRA (2009), entre outros de igual importância.
O objetivo geral é apresentar e discutir melhorias na qualidade da educação que são possíveis graças a
uma associação escola-família. Sendo assim, esse artigo visa descrever os benefícios da interação da
família com a escola, mostrando que o diálogo e a participação são a chave para o sucesso do aluno/filho.
Enfatizaremos a importância dessa participação ativa, respeitando as peculiaridades de cada uma das
instituições, que podem ser muito complexas e variadas. Também destacaremos que conhecer os efeitos
negativos, como a ausência da família na vida da criança, embora não resolva os problemas do aluno, é
um primeiro passo para a escola, e os envolvidos, abrir caminhos para a busca de novas soluções.
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O presente artigo discorrerá sobre a importância da relação escola-família na vida das crianças no
ambiente escolar. Considerando diversos aspectos é importante que a família esteja envolvida no
processo de ensino e de aprendizagem. Isso tende a favorecer o desempenho escolar; visto que o
convívio e a parceria entre escola e família é fulcral, pois ambas as partes se completam e se tornam uma
instituição que exerce um poder muito grande sobre a criança, ajudando no seu pleno desenvolvimento
escolar e social. É essencial que a escola e a família sigam as mesmas linhas de princípios e critérios para
que possam alcançar seus objetivos, que é o sucesso da criança no ambiente escolar. Observa-se que, ao
longo do tempo, a estrutura familiar está cada vez mais complexa, e tem dificultado essa relação. A escola
e a família vêm passando por profundas mudanças ao longo da história. Tais mudanças acabam por
interferir na estrutura familiar e na dinâmica escolar de forma que a família, em vista das situações, entre
elas o fato de os pais ou responsáveis terem de trabalhar para ajudar no sustento da casa, tem transferido
para a escola algumas tarefas educativas que deveriam ser suas. As transformações no ambiente familiar
além de afetar a sociedade como um todo, afeta também a educação das crianças, refletindo
indiscutivelmente sobre as atividades desenvolvidas pela escola. Desse modo, o papel que a escola
possui na construção do conhecimento dos educandos é fundamental, pois deve levar em consideração a
necessidade da família e a realidade em que a família e a criança está inserida. São muitos os desafios
dos gestores e professores para contribuir e atender as necessidades de todos os alunos, principalmente
resgatando valores condizentes com a sociedade contemporânea, e estimulando o processo de ensino e
de aprendizagem, afinal os alunos refletem na escola tudo aquilo que recebem em casa, como os
sentimentos e problemas acumulados, a falta de atenção, e tudo isso incide no comportamento e
desenvolvimento do educando em sala de aula. A pesquisa foi feita por meio de levantamentos
bibliográficos, fundamentados em livros, artigos científicos e sites de pesquisa sobre as relações família e
escola. O objetivo deste estudo foi mostrar que a interação família-escola é necessária para que ambas
conheçam suas realidades e suas limitações e busquem caminhos que permitam e facilitem a
comunicação entre si, para o sucesso educacional do filho-aluno. Pode-se dizer que o diálogo norteia
todas as relações interpessoais, por isso, é fundamental que haja comunicação entre as duas partes
envolvidas, e muita transparência nas informações passadas entre elas. A nitidez na comunicação entre a
escola e a família é essencial e imprescindível para que a conversa entre ambas as partes seja clara,
formal, respeitosa, prática e diária para que as informações e acontecimentos envolvendo o aluno sejam
repassadas de forma que possam a ajudar e auxiliar o educando em seu processo de ensino-
aprendizagem. Palavras-chave: Família e Escola. Ensino e Aprendizagem. Comunicação.
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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, isso
pode ou não interferir em sua identidade. Para diversos teóricos esse tema é recorrente, e se não olhado
com mais profundidade, pode até mesmo acarretar em patologização, debilitando a saúde mental por não
se atentar aos próprios fundamentos arquetípicos. Entretanto, nota-se que este tema tem sido comentado
atualmente, porém as produções sobre o mesmo ainda são escassas na literatura da área. Tal temática 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 será
realizado na abordagem qualitativa, cujos objetivos direcionam-se a um delineamento descritivo-
exploratório. Os participantes desta pesquisa serão de ambos os sexos, na faixa etária de 20 a 30 anos,
pertencentes a um grupo familiar. A amostra será constituída através de técnicas de amostragem por
conveniência e bola de neve. Para coleta de dados será utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada,
elaborado especificamente para este estudo. As entrevistas serão transcritas na íntegra. Os dados serão
trabalhados a partir de Análise de Conteúdo Temática, afim de que se revele um discurso comum entre os
participantes. Os dados obtidos serão discutidos através da literatura da área. Espera-se que o estudo
investigue qual o conhecimento que os indivíduos têm sobre sua própria história de vida e família,
identificando qual a relevância desse conhecimento, compreendendo se faria ou não diferença para sua
vida essas informações, caracterizando a percepção do sujeito sobre sua composição histórica familiar, e
se isso influencia em sua própria identidade e maneira de portar-se diante da vida. Palavras-Chave:
Família. Herança psíquica. História familiar. Identidade. Subjetividade.
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Ao entrar no mercado da comunicação, a mulher encara uma grande competição que conta com uma
realidade sobretudo machista, é proposta então uma reflexão sobre a atuação da jovem mulher no
mercado e a forma como ela enfrenta as barreiras impostas pelo preconceito. Nos respaldamos na teoria
de Nancy Fraser, Simone de Beauvoir, Carósio e Silóe Pereira Neves e entrevistamos profissionais que
vem sendo formadas para pensar e agir questionando uma realidade que oprime as mulheres. O Objetivo
geral do trabalho foi relacionar o machismo e a postura da geração Y no mercado de trabalho com o
horizonte fixo sendo a avaliação da possível progressão na postura dos profissionais quanto a
discriminação, levando em consideração o desenvolvimento da geração frente a definições mais claras de
preconceito e de posturas a serem tomadas. Mais especificamente, avaliamos se e como o machismo
existente na mídia reflete na vida profissional das mulheres que pertencem ao mercado da comunicação, a
observação da ocorrência de praticas machistas dentro das agencias de publicidade do centro paulista e o
levantamento de até que ponto o desenvolvimento e a popularização das discussões sociais trazem
mudanças no comportamentos dos indivíduos da geração Y no ambiente empresarial. Desse modo, foi
executada uma pesquisa bibliográfica, consultando livros, artigos científicos, artigos de jornal, e a partir daí
seu fichamentos organizando um banco de dados. Entrevistando também doze profissionais mulheres no
mercado da comunicação com um questionário composto por doze questões sendo 11 delas fechadas de
múltipla escolha que terão as respostas analisadas e cruzadas para levantamento percentual trazendo
resultados mais específicos do centro paulista e 1 questão qualitativa para obter opiniões a respeito do
futuro do mercado da comunicação, tais respostas foram utilizadas como embasamento para relatórios e
conclusões. Foi observado que as mulheres identificam o machismo dentro do mercado de trabalho, mas
identificam concomitantemente uma mudança rumo a equidade dentro das agências, mesmo nas mais
curtas carreiras, e veem a diminuição da representação da mulher como objeto nos meios de comunicação
como algo que vem sendo trabalhado, permitindo assim, que tenhamos uma visão positiva quanto ao
futuro desse Mercado e que a postura da geração Y vem renovando e nutrindo o mercado da
comunicação. É possível identificar ideais renovados e personalidades que não admitem discriminação de
nenhuma forma em uma geração sempre disposta a alterar uma situação que a desagrada, inseridas em
um Mercado que apesar de originalmente misógino, apresenta mudanças aos olhos de quem convive
diariamente com ele. A juventude está introduzindo transformações na sociedade. Com a definição do
jovem pela idade cronológica, temos que a Geração Y é mais receptiva a mudanças em virtude de não
terem seus hábitos determinados e esta mesma maleabilidade pode ser interpretada como algo negativo
para os empresários.
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A nova lei da terceirização é muito discutida, atualmente, por parte dos políticos, empresários,
trabalhadores e sindicatos. Na maioria dos casos de terceiros, o salário dos trabalhadores não tem um
piso justo, considerando a média salarial de cada área, há casos de trabalhos temporários em que não se
tem um vínculo de emprego do trabalhador com o empregador. Sendo assim, a terceirização vem
crescendo cada vez mais em nosso país, pois é mais viável financeiramente para empresas, sem ter que
desviar atenção para atividades consideradas secundárias como por exemplo, limpeza, manutenção e
outros tipos de prestação de serviço. A presente pesquisa foi feita por meio de levantamento bibliográfico
fundamentando-se em artigos científicos e sites de pesquisa sobre as leis trabalhistas e a lei Nº
13.429/2017. O objetivo desta pesquisa é identificar as principais mudanças, também identificar as
vantagens e desvantagens dessa nova lei de terceirização para empresas e para os empregados. A
modernização e a agilidade de informações são latentes, e as empresas estão aprendendo a se adaptar
aos novos tempos. A terceirização de serviços é uma resposta as pressões externas. Novas pressões
podem exigir novas respostas, mas por enquanto, o que vemos no nebuloso futuro próximo é a
popularização e a maior utilização desta prática que tem trazido tão bons resultados aqueles que
souberam se aproveitar dela. Outro benefício trazido pela lei é que, pela diminuição de custos das folhas
de pagamento, facilita-se a criação de vagas de emprego. Desse modo, a regulamentação da terceirização
trabalhista trouxe uma evolução nas relações de trabalho, com mais proteção e segurança jurídica tanto
ao tomador quando ao prestador de serviço. Esta provém, entre outras coisas, do fato de as empresas
delegarem a terceiros, funções que ela não é especializada, delegado especialista, funções menos
importantes. Palavras-chave: leis trabalhistas e terceirização.
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O presente trabalho busca analisar o método pedagógico desenvolvido por Johann Heinrich Pestalozzi
(1746-1821), agricultor formado que deixa o ofício para se dedicar às práticas educativas. Seu público-alvo
foi crianças órfãs das mais diversas faixas-etárias. Como pedagogo, suas contribuições na construção de
uma nova metodologia confrontavam o sistema de ensino tradicional vigente que, além de elitista,
preservava as raízes estruturais do ensino religioso do catolicismo. Destacam-se, como práticas do
método tradicional: o castigo físico, hierarquização entre os alunos e estímulo à competitividade. Se
compararmos à atual era da informação, parece haver uma crise que perpassa os sistemas de ensino,
onde cada vez menos se busca conciliar teoria e prática, criando-se de um lado uma noção mercadológica
da educação, e de outro uma verdadeira banalização do conhecimento, dificultando a formulação de novas
perspectivas que poderiam efetivar as práticas docentes. O objetivo desse artigo é promover uma reflexão
acerca da pedagogia de Pestalozzi, assim como suscitar debates sobre a importância em se efetuar a
releitura dos clássicos. Ao se estudar os escritos do autor, se torna possível estabelecer paralelos entre o
século XIX e a atualidade, e dessa forma, criar um olhar mais atento as problemáticas que permeiam a
instituição escolar contemporânea. Infelizmente no campo da pedagogia, existem poucos estudos sobre
Pestalozzi, seja nos cursos de licenciatura ou nos programas de pós-graduação, criando-se, portanto, a
necessidade de ampliação das pesquisas. A pesquisa é de tipo bibliográfico, fundamentada em revisão de
artigos acadêmicos, livros e textos que abordam a vida e obra de Pestalozzi. Os autores que se destacam
no artigo são: Michel Soëtard, Sarah Jane Alves Durães, Alessandra Arce e Rivaldo Sávio de Jesus Lima.
Por meio do ensino intuitivo, ou seja, contrapondo-se ao pensamento da época que considerava o aluno
uma “tábula rasa” e defendendo a ideia de que o aluno possuía um conhecimento prévio que deveria ser
estimulado pelas instituições de ensino, Pestalozzi postulou novas concepções que revolucionaram o
século XIX, principalmente no que diz respeito à educação popular e a ruptura com a escola tradicional,
sendo tal fato, uma das principais contribuições para a futura construção de uma perspectiva mais
inclusiva e vinculada com o desenvolvimento integral de seus educandos.
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A RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO NÃO FORMAL PARA A
CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

COELHO, K.C. (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, S.M.A (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho intenciona confirmar a premissa de que a Educação não formal, além de complementar a
formal, contribui para a inclusão de pessoas consideradas excluídas na atual conformação da sociedade.
Sabe-se que a escola hoje tem como função social formar o cidadão, ou seja, construir conhecimentos,
valores e atitudes que transformem os alunos em indivíduos solidários, críticos, éticos e participativos.
Contudo, os dados mostram que, seja quanto à aquisição do conhecimento ou em relação ao número de
evadidos, as escolas, sozinhas, não contemplam as novas demandas sociais, políticas e econômicas que
afloram a todo instante na sociedade. Dessa forma, abriu-se espaço para que a Educação não formal
ganhasse importância, principalmente, mas não somente, para aqueles que se encontram em situação de
vulnerabilidade social, por se efetivar de forma mais difusa, menos hierárquica e menos burocrática que a
educação tradicional. Logo, a pesquisa justifica-se, científica e socialmente, pelo fato do indivíduo
frequentador de projetos sociais ter possibilidade de resgatar os valores essenciais para sua própria
formação como cidadão protagonista, levando-o à prática da cidadania, apreensão social,
profissionalização, reforço escolar e dimensão sociocultural. O objetivo da pesquisa é diferenciar a
educação formal da educação não formal e apresentar a Organização Não Governamental (ONG)
denominada Associação Sal da Terra- AST, que desde o ano de 2010, atende crianças e jovens
moradores de um bairro periférico do município de São Carlos. Elaborou-se, para tanto, uma revisão
bibliográfica, através dos registros disponíveis na Associação Sal da Terra, além das referências em livros,
artigos científicos, dissertações, teses e consultas a sites especializados, com destaque para as autoras
Maria da Glória Gohn, Valéria Aroeira Garcia e Marília Pontes Sposito. No decorrer da pesquisa, ficou
evidente que, para a efetivação de práticas educativas a serviço da transformação social, é necessário
articular a educação formal com a não formal, viabilizando um projeto para suprir a carência estabelecida
de acesso, de crianças e jovens, as oportunidades sociais, econômicas e culturais.
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ABUSO SEXUAL INFANTIL E SUAS CONSEQUÊNCIAS
NA EDUCAÇÃO

CAMINHA (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O abuso sexual pode ser definido como qualquer contato envolvido com a criança em atividades que ela
não compreende. É tudo que a criança não esteja ciente do que está acontecendo e acaba sendo vítima
de violência e exploração sexual. A revelação do abuso sexual produz uma crise imediata, como:
insegurança e preocupações nas famílias e com os profissionais. Integrar essas ações de forma a não
causar maiores danos à criança, diante da situação de exposição e rupturas desencadeadas pela situação
da revelação, é o grande desafio dos profissionais. O recurso metodológico utilizado nesta pesquisa é a
revisão bibliográfica, através de livros e artigos pesquisados em sites acadêmicos, para mostrar que
dentro da escola podemos identificar casos de abuso sexual infantil, pois na grande maioria das vezes o
agressor encontra-se dentro da família. Consideramos que na escola o indivíduo pode estar longe do
abusador e, então, demonstrará fatores que podem ser ideais para os educadores observarem as
situações vivenciadas pela crianças. O presente artigo tem função científica e social. Cientificamente para
que possamos identificar como lidar com as crianças que sofrem o abuso sexual infantil e os motivos pelos
quais os abusadores querem crianças. Socialmente, para que esses abusos sejam evitados através de
orientações aos pais e familiares. Também, que sejam identificados mais cedo. O objetivo geral deste
trabalho será verificar as consequências dentro da escola de algumas crianças que sofrem ou sofreram
abuso sexual. Quanto ao objetivo específico analisaremos se os educadores estão preparados para
identificar e trabalhar o assunto em sala. Até o presente momento, este trabalho encontrasse em
andamento, em observação, e pesquisas através de sites e artigos. Em breve serão acrescentados os
resultados realizados através das pesquisas. PALAVRAS-CHAVE: Abuso sexual; Infantil; Educação
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ANÁLISE FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA DAS
CAUSAS DO DECLÍNIO DA EMPRESA ITATUTEC NO

PERÍODO DE 2012 A 2017 PARA FINS
DEMONSTRATIVOS

FRACASSO, NATALYN K. L. (AUTOR PRINCIPAL); DENARI, R.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Empresas de tecnologia começam a despontar em meados de 1970 e a partir de então sua consolidação
no mercado é fato. Com o viés de desenvolver hardwares, softwares e aplicativos para automação em
bancos, em 1979 a Itautec-Itaú Tecnologia S/A é criada. Rapidamente adquire uma coleção de
associados, elevando a empresa a patamares de glória e desenvolvimento aparentemente desenfreado.
Com o slogan “De frente para o futuro”, a história desta empresa é predominantemente marcada por
variadas realizações, recebendo assim prêmios de grande valor como o de melhor fornecedor de soluções
de segurança, melhor fornecedor de soluções para agências e ainda melhor fornecedor de soluções para
bancos de varejo na América Latina neste ano, pela World Finance. Porém o que a comunidade não
esperava era o “repentino” declínio, em 2013 Mário Anseloni deixa a presidência e o conselho da Itautec.
Em seguida é anunciada pela sua controladora Itaúsa a venda de 70% do seu capital para a empresa
estrangeira “Oki Electric Industry. A divisão de computação foi encerrada, esta representava 45% do
faturamento total da empresa, no entanto com os custos elevados chegaram a ter prejuízo nos últimos
anos de funcionamento, e a divisão de automações e serviços passa a se chamar BR Automação. Em
2014 a “Oki Eletronic” retira a marca Itautec do mercado, substituindo-a por OKI Brasil. Neste âmbito, o
objetivo da presente pesquisa é apresentar os resultados iniciais de um projeto que visa analisar a
empresa Itautec com a vertente do mercado financeiro e comercial no período de 2012 a 2017, com
embasamento principalmente em Balanços Patrimoniais (BP) e Demonstrativos de Resultados (DR), em
conjunto com Análise Horizontal (AH) e Análise Vertical (AV) e propósito de explorar trabalhos de apoio e
dados de demonstrativos financeiros no período em estudo, concedendo a comunidade material de fácil
compreensão para entendimento dos motivos que levam empresas de grande porte a extinguir-se sem
motivo aparente, tendo como foco a Itautec.
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ARTES E SUAS RELAÇÕES COM ALFABETIZAÇÃO

ALVES, L.J. (AUTOR PRINCIPAL); MURTA, V.R. (CO-AUTOR); JESUS, E.B.
(CO-AUTOR); MUNHOZ, A.R. (CO-AUTOR); AFFONSO, S.P. (CO-AUTOR);

VIVEIROS, D.C.S (ORIENTADOR); ALVES, LARISSA JÉSSICA (CO-
ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

ARTE E SUAS RELAÇÕES COM ALFABETIZAÇÃO ALVES, L.J. (AUTOR PRINCIPAL); MURTA, V.R.
(CO-AUTOR); JESUS, E.B. (CO-AUTOR); AFFONSO, S.P. (CO-AUTOR); MUNHOZ, A.R. (CO-AUTOR);
VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADOR); MARCONI, J.G.S. (CO-ORIENTADOR); ALVES, LARISSA JÉSSICA
(CO-ORIENTADOR) CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA. - (UNICEP) CENTRO
UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A ARTE NA
ALFABETIZAÇÃO: INTERDISCIPLINARIDADE, Ana Raquel Munhoz, Ednéia Bertão de Jesus, Lariane
Jeniffer Alves, Simone de Paula Affonso, Victória Rodrigues Murta, Orientação: Prof. Juliana Guedes dos
Santos Marconi, prof. Danielle Christiane da Silva Viveiros, Mestranda em Psicologia da Educação Larissa
Jéssica Alves. Este artigo tem como proposito mostrar a importância da utilização da arte como
instrumento para a alfabetização e a interdisciplinaridade como mecanismo de aprendizagem. Muito antes
de ler e escrever, o homem se comunicava por meio de desenhos e pinturas que realizava em paredes de
pedras no interior de cavernas. Nessa época, ele manipulava formas, gestos, sons e cores não só para dar
sentido a algo, como também para se comunicar uns com os outros. Na escola, há o espaço destinado à
alfabetização, à apropriação da palavra escrita e oral. Quando lemos a palavra livro, temos a sua grafia,
seu som e o seu conceito. É projetado em nossa mente sua imagem, seu significado. O sentido que
damos à palavra e à imagem ocorre por meio de uma variada rede de relações afetivas, conceituais,
cognitivas que articulamos diante delas. Se a aprendizagem ocorre pelos sentidos, a arte é a única que
verdadeiramente se concentra no desenvolvimento de experiências sensoriais e é assim que a criança vai
construindo suas relações com o mundo. Por meio da arte, pode-se compreender culturas, reler não o
mundo como o nosso particular, de tornar a aprendizagem significativa e a de atribuir significado ao que se
lê e ao que se escreve. A pesquisa será feita por meio de levantamento bibliográfico fundamentando-se na
revisão de livros, documentos, artigos científicos, sites de pesquisas sobre a lei de inclusão Lei N°
12.764/2012. Dentre os autores que se destacam, podemos citar. Ana Mae Barbosa, Sonia Albano Lima,
Demerval Saviani, Georges Gusdorf. Este percurso vai sendo construído antes mesmo da criança entrar
na escola. Portanto, o presente artigo, tenta demonstrar a importância da arte como método interdisciplinar
na vida de quem está sendo alfabetizado e de quem está alfabetizando.
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ARTES VISUAIS NA PUBLICIDADE

PAULA, G.D (AUTOR PRINCIPAL); ZECCHI, G.F (CO-AUTOR); TEIXEIRA,
B.H (CO-AUTOR); REIS, J. E. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Juntamente com a evolução e criação de novos meios de comunicação, o mercado se mostrou cada vez
mais diferenciado e inovador. Assim, começou a busca por novos locais para veicular anúncios e, nos
últimos anos, os games foram vistos como um meio viável para várias empresas apresentarem um
produto, através da publicidade, pois era possível atingir e persuadir pessoas diferentes de acordo com os
seus interesses, além da inclusão das artes visuais na contextualização dos jogos eletrônicos. No entanto,
muitas vezes é infringido o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que diz respeito à
publicidade feita para crianças e jovens quando uma empresa divulga uma propaganda abusiva. Além
disso, a sexualização de personagens, principalmente femininos, é notável nos meios dos jogos
eletrônicos e, embora quase a metade dos jogadores seja composta por mulheres, ainda há muitos
problemas com a representatividade feminina na indústria e dentro dos games. Nesse sentido, a pesquisa
propõe, além de uma revisão na literatura sobre a temática, a investigação das artes visuais nos gráficos,
enredos e contextualização de personagens de jogos eletrônicos, com objetivo de verificar se os games
estão sendo cada vez mais considerados pelo público-alvo e por especialistas, como uma forma de arte
visual e, se está sendo infringido o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. A pesquisa terá
também um caráter explicativo e se debruçará na investigação sobre a arte visual inserida dentro do
mundo virtual dos games e suas etapas na publicidade. Esperam-se, como resultados da coleta da
pesquisa, informações sobre a valorização da indústria de jogos eletrônicos no Brasil, no tocante às artes
visuais que estão entrepostas nesse meio. Ainda, as opiniões de especialistas, sobre a temática, tendo em
vista o apoio aos gráficos e enredos desses games, juntamente com os resultados, poderão servir de
embasamento para futuros trabalhos que tratam de um melhor aproveitamento do mundo virtual aos
jogadores.
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ASSISTÊNCIA DO ENFERMEIRO JUNTO A FAMÍLIA DE
PREMATUROS EM UTIN

GUIMARÃES, ET AL.,2017 (AUTOR PRINCIPAL); GUIMARÃES ET
AL.,21017 (CO-AUTOR); CAMACHO,G.A. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A prematuridade é um evento de grande importância em todo o mundo e deve ser considerada uma
prioridade para a Saúde Pública, visto se tratar do motivo mais importante de morte neonatal e também a
segunda causa principal de mortalidade em crianças menores de 5 anos. Ao ter conhecimento de que será
mãe, a mulher passa a planejar os seus dias e vida, planejando os noves meses de gestação Durante
esse período, a mulher passa por momentos de dúvidas e sentimentos múltiplos como alegria,
apreensão,ansiedade sobre a saúde do bebê. A idade gestacional do pré-termo é dividido em três
subcategorias: pré-termo extremo (IG <28), muito pré-termo (IG 28 <32) e pré-termo moderado a tardio (IG
32 <37), e os prematuros de adoecer e morrer em consequência do incompleto desenvolvimento fetal e de
sua maior suscetibilidade às infecções, estas agravadas pela manipulação e prolongado período de
permanência nas unidades neonatais. O OBJETIVO é o de investigar como se dá a assistência de
enfermagem para o atendimento dos prematuros, abordando o papel do enfermeiro junto a famílias de
prematuros. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo revisão integrativa da literatura,as coletas de
dados foram realizadas no segundo semestre de 2018, nas bases de dados: Scientific Electronic Library
Online (SciELO) e na Literatura Latino americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) com os
descritores:“recém nascido,prematuro, “cuidados de enfermagem,unidades de terapia intensiva neonatal”.
Houve, também, coleta na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), com os descritores: “Cuidados de
enfermagem,prematuro,unidades de terapia intensiva neonatal” RESULTADOS ESPERADOS: Espera se
que o estudo contribua para a compreensão da realidade atual, esclarecendo pontos que necessitem de
mais investigações e as lacunas do conhecimento, trazendo resultados positivos e estratégias de
enfrentamento. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido : guia
para os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de
Ações Programáticas Estratégicas. – 2. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. GUIMARÃES,
E.A.A.; VIEIRA, C.S.; NUNES, F.D.D.; JANUÁRIO, G.C. et al. Prevalência e fatores associados à
prematuridade em Divinópolis, Minas Gerais, 2008-2011: análise do Sistema de Informações sobre
Nascidos Vivos. Epidemiol. Serv. Saude, Brasília, 26(1):91-98, jan-mar 2017. SOUZA, MT.; SILVA, MD;
CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. Einstein. 2010; 8 (1 Pt 1):102-6 SAUR, B. A
relação entre vínculo de apego, cognição e desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo. Universidade
Federal do Paraná. Pós-Graduação em Psicologia. Setor de Ciências Humanas, 2016.
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ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO DESEMPENHO
MOTOR E NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES

COM DOENÇA DE PARKINSON

ROCHA, T.F (AUTOR PRINCIPAL); SERAFIM, K.R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO DESEMPENHO MOTOR E NA QUALIDADE DE VIDA EM
PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma doença
degenerativa, crônica, progressiva, caracterizada por uma deterioração das funções motoras e não
motoras, e consequentemente pela diminuição da qualidade de vida. Objetivo: verificar se exercícios
multimodais associados à dupla tarefa aprimoram o desempenho motor e melhoram a percepção da
qualidade de vida através de um estudo de caso. Metodologia: O participante do presente estudo foi um
paciente diagnosticado com DP, 65 anos de idade, no estágio 2 da doença, segundo a escala de Hoen e
Yahr. O paciente foi avaliado pré-intervenção e após 3 meses. A avaliação motora foi realizada através da
escala unificada da DP (UPDRS), a mobilidade funcional foi avaliada através do (TUG) e a qualidade de
vida através do questionário (PQD- 39). As sessões de fisioterapia foram realizadas duas vezes por
semana com duração de 50 minutos. A intervenção fisioterapêutica incluiu sessões de exercícios de
alongamento de (5 min), treino aeróbico na esteira (15 min), exercícios de mobilidade do tronco (15 min) e
dupla-tarefa (atividade motora associada a uma cognitiva) (15 min). Resultados: Após 3 meses de
intervenção houve uma diminuição na pontuação da UPDRS de 11 para 6 pontos, que é indicativo de
melhora das funções motoras; houve uma diminuição do tempo no TUG de 33,33s para 14s, indicativo de
uma melhora na mobilidade funcional, e uma diminuição no escore total na PDQ-39 de 15 para 7 pontos,
indicando uma melhora na percepção da qualidade de vida, principalmente, nos domínios atividades de
vida diária e cognição. Conclusão: A prática de exercícios físicos associada à dupla tarefa melhora o
desempenho motor e a mobilidade funcional do paciente, o que contribui para uma melhor percepção da
qualidade de vida. Palavras-chaves: doença de Parkinson, dupla-tarefa, desempenho motor e qualidade
de vida.
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AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA.

THOMAZ, M. (AUTOR PRINCIPAL); NEVES, T.S. (CO-AUTOR); SOUZA, F.P.
(CO-AUTOR); FANTIN, R. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O desenvolvimento das empresas, do comércio, o aumento do volume de bens e os serviços
comercializados, fez com que a auditoria trouxesse uma segurança maior para os empresários. Mostrando
a opinião de terceiros sobre controles internos, se estão sendo executados de forma correta, conforme os
procedimentos, as normas e as leis. A pesquisa foi realizada por meio de levantamento bibliográfico
fundamentando-se na revisão de artigos científicos e sites de pesquisas sobre a temática. Dentre os
autores que se destacaram, pode-se citar: CREPALDI e LOPES DE SÁ. A atual pesquisa tem como
objetivo esclarecer os questionamentos referentes à detecção de fraudes e erros, que não é função do
auditor, ressaltando que o profissional é contrato para analisar e averiguar os processos. São nesses
processos que são descobertos erros e fraudes. No entanto, as expectativas dos usuários normalmente
extrapolam o objetivo principal da auditoria. Nesse sentindo, além de estudar o cenário atual, o auditor
“deve” repensar os objetivos do seu trabalho, as necessidades dos usuários e a sua responsabilidade para
que desta maneira ocorra o avanço da profissão. O trabalho de auditoria deve ser planejado, quando
executado por assistentes e contabilistas de nível técnico deve ser supervisionado pelo auditor
responsável. O trabalho executado pela Auditoria externa é idêntico aquele executado pela Auditoria
interna. Ambas realizam seus trabalhos utilizando-se das mesmas técnicas de auditoria, ambas têm sua
atenção voltada para o controle interno como ponto de partida de seu exame e formulam sugestões de
melhorias para as deficiências encontradas, modificam a extensão de seu trabalho de acordo com as suas
observações e a eficiência dos sistemas contábeis e de controles internos existentes. Entretanto, a
auditoria externa é aquela realizada por auditores independentes (sem relação com a empresa auditada).
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AUDITORIA EM ENFERMAGEM

SANTOS, D.O. (AUTOR PRINCIPAL); GAMBINE, R.M. (CO-AUTOR);
WESTIN, U.M. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho aborda a questão da Auditoria em Enfermagem, com foco nas Anotações de Enfermagem e
na ocorrência de Glosas. Através de uma revisão Bibliográficas sobre esses assuntos procuraram, em
primeiro lugar, compreender esses conceitos, analisando não só seus significados como também seu
percurso histórico e sua aplicabilidade nas instituições de saúde da atualidade. Além disso, procuramos
entender ainda o cenário atual dessas instituições e o papel dos profissionais envolvidos nesse processo.
Se a Auditoria em Enfermagem visa um ganho em qualidade de atendimento para o paciente e em
diminuição dos custos para uma maior lucratividade da instituição de saúde, ela é, no acirrado mercado
capitalista em que estamos inseridos, imprescindível para a sobrevivência tanto dessas instituições como
dos trabalhadores que dela dependem. E por isso, precisa ser mais bem estudada e compreendida, para
ser mais bem aplicada. O termo “auditoria”, de acordo com Sá (1998) origina-se do vocábulo latino audite
(ouvir), pois à época as verificações eram faladas enquanto o auditor (aquele que as ouvia) valia-se
desses relatos para executar o seu trabalho. Mas ainda que fatos históricos datados de mais de 4.500
anos antes de Cristo já demonstrem a presença desse processo, não há registros capazes de confirmar
exatamente quando essa prática surge. A auditoria, segundo Pereira (2011), é um processo de avaliação
independente e constante, voltado para o exame e a análise da eficácia da qualidade nas ações de saúde,
tendo como base os aspectos quantitativos (produção e produtividade), qualitativos (o serviço prestado) e
contábeis (custos operacionais), sempre tendo como parâmetro os preceitos éticos e legais que a
regimentam através de portarias e legislações que serão mais bem descritas no decorrer deste trabalho.
Ferreira (2009), explica que com a evolução da prática da auditoria, atualmente ela utiliza uma variedade
de métodos com aplicações diversas, respondendo a inúmeras necessidades organizacionais. Na área de
saúde, por exemplo, ela é cada vez mais presente, sendo um instrumento de administração utilizado na
avaliação da qualidade do atendimento ao paciente, bem como um importante mecanismo de controle e
avaliação dos recursos e procedimentos adotados dentro do ambiente hospitalar. Ainda segundo os
autores, o alto custo hospitalar tem exigido a presença de profissionais cada vez mais qualificados, que
colaborem com o resultado econômico da instituição. Estejam eles em cargos de chefia ou em cargos
operacionais. Nesta área, as perdas de materiais e medicamentos são os maiores responsáveis pela
diminuição do lucro das instituições, e é trabalhando principalmente nessas questões que a auditoria pode
exercer um trabalho também lucrativo (FERREIRA, 2009). Carvalho e Rossi (2011) mencionam que nas
auditorias se detectam dados incongruentes ou ausentes ajudando a esclarecer todas as ações
executadas dentro da instituição. Como a maioria dos pagamentos destes hospitais está associada à
anotação de enfermagem, as falhas nestas anotações, como por exemplo, a elegibilidade ou anotações
incompletas, podem acarretar na ocorrência de glosas, comprometendo o faturamento da instituição. A
anotação de enfermagem é o registro de 24 horas do paciente no ambiente hospitalar. Nele são transcritos
os dados administrativos e informações referentes à sua saúde geral. As anotações promovem
informações da assistência prestadas ao pacientes, servindo de instrumento na auditoria.
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O presente trabalho tem como finalidade mostrar as vantagens de efetuar doações para empresas de
terceiro setor como ONGs( Organizações não governamentais) no que se trata de incentivos fiscais e
também resulta no abatimento parcial do imposto de renda devido pela pessoa jurídica no seu atual
exercício. Foi levantado, através de pesquisa bibliográfica como podem ser feitas tais doações, o que elas
podem representar para a organização doadora e o seu papel em questões de responsabilidade social,
além de estar ajudando instituições que promovem o bem-estar de comunidades carentes, especialmente
crianças e adolescentes. Foi abordada uma pesquisa bibliográfica, reunindo dados través de sites que
abordam o assunto e também livros. Foram verificados junto as fontes algumas formas de se efetuar a
doação para empresas filantrópicas, abordando também as vantagens que as organizações que a fizeram
podem receber, juntamente com a sua boa visão no mercado, desenvolvendo responsabilidade social.
Algumas questões podem ser levantadas quando fala-se a respeito de empresas filantrópicas, essas
comumente conhecidas como terceiro setor. ONGs( organizações não governamentais), asilos, casas de
repouso, são exemplos de empresas no que diz respeito a filantropia. A etimologia da palavra filantropia
vem das expressões gregas philos e anthropos que conjugadas, traduzem-se livremente como “amor” e
“ser humano”. Logo, cabe a interpretação de que a palavra filantropia significaria amor ao ser humano, ou
à humanidade. Sendo assim, instituições filantrópicas exercem sua função por afeição ao próximo, sem
fins lucrativos. A questão é, como sobreviver sem prestações de serviço com valor monetário? A saída são
as doações realizadas por outras entidades, algo que é facilitado pelo governo por incentivos fiscais,
reduções e dedução no IR(Imposto de Renda). PALAVRAS-CHAVE:Doação; Incentivos Fiscais; Imposto
de Renda; Responsabilidade Social.

CIÊNCIAS HUMANAS 234



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

BRINQUEDOTECA: A MAGIA DO BRINCAR

SILVA, L. F. (AUTOR PRINCIPAL); COSTA, B. A. M. (CO-AUTOR);
MANGERONA, S. L. (CO-AUTOR); SILVA, M. (CO-AUTOR); VIVEIROS,

D.C.S (ORIENTADOR) 
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Este trabalho tem como objetivo discutir sobre a importância da brinquedoteca na educação, uma vez que
é um espaço preparado para receber a criança para brincar de forma livre, e espontânea absorvendo
conhecimentos gerais que pode se aprender dentro ou fora de um ambiente. O surgimento da
brinquedoteca foi na Europa nominada Toy Libraries e funciona como uma biblioteca, fazendo
empréstimos de brinquedos às crianças por um período de tempo. Na Suécia, existem as Lecoteks, que
atendem crianças portadoras de deficiência e ensinam suas famílias a brincarem de maneira a estimular o
desenvolvimento delas. Por volta dos anos 80, surgiram as primeiras brinquedotecas no Brasil, porém
apesar de despertarem a atenção das crianças não eram reconhecidas e valorizadas como uma instituição
educacional. A brinquedoteca é um espaço lúdico, organizado com brinquedos que estejam em bom
estado, com jogos infantis, carrinhos e bonecas adequadas para cada tipo de idade. É importante ressaltar
que ela se encontra em diferentes contextos, estando presente em hospitais, escolas, comunitárias,
clubes, universidades e dentro de veículos, as brinquedotecas circulares. Com a tecnologia avançada, há
muitas opções atraentes de brinquedos tecnológicos, fazendo com que as crianças somente os busquem,
deixando as “antigas” brincadeiras que estimulem habilidades que os aparelhos eletrônicos não
proporcionam. A criatividade, o brincar, poderia estar ocupando esse espaço vazio, pois usariam toda a
imaginação para criar, amar e ver o encanto que existe por trás de uma brincadeira e dentro de si mesmo.
A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos, fundamentados em livros, artigos científicos
e sites de pesquisa sobre as brinquedotecas e o brincar. O objetivo deste estudo foi mostrar que, no
comportamento diário das crianças, o brincar é algo essencial para o aprendizado e desenvolvimento
destas, pois ela simula situações com base na observação de seu cotidiano, criando soluções para os
problemas desenvolvidos. Em consequência disso, ela desenvolve sua inteligência cognitiva. Palavras-
chave: Brinquedoteca. Espaço Lúdico. Aprendizagem. Desenvolvimento.
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Este Trabalho de Conclusão de Curso objetivou estudar a importância da Administração Financeira, sua
origem, suas funções, em praticamente todos os setores da atividade humana, proporcionando melhorias
no uso eficiente do planejamento financeiro da ONG Irmãos da Solidariedade. A pesquisa visou mostrar as
melhores funções administrativas que ajudam no aperfeiçoamento das decisões das organizações sem
fins lucrativos, visando conhecer o funcionamento, eficiência, eficácia e aspectos competitivos de uma
organização sem fins lucrativos, suas características peculiares como ausência da finalidade lucro. A
pesquisa mostrou alguns desafios e dilemas encontrados nas organizações sem fins lucrativos, bem como
a conversão de um doador em contribuinte e a criação de identidade tornando cada cidadão em um
membro atuante em sua comunidade. Outro desafio, diz respeito ao treinamento continuo do pessoal. A
motivação acaba influenciando o comportamento de cada um dos membros de setor. Com isso, aumentam
as chances de se alcançar os resultados esperados através do Planejamento Estratégico, pois o voluntário
é quem realiza as ações que integram e movem as empresas sem fins lucrativos. A obtenção de recursos
por parte das organizações sem fins lucrativos tornou-se mais complexa e competitiva, pois os mesmos
provêm de fontes diversas e passaram a estabelecer critérios de seleção mais rígidos para a concepção
de seus recursos. Assim, o surgimento da necessidade por profissionalização nas organizações sem fins
lucrativos está associado à questão de sobrevivência financeira. Administração Financeira é uma
ferramenta indispensável para o sucesso de qualquer organização independentemente de seu porte, serve
para manusear de melhor forma possível os recursos financeiros, que têm por objetivo, a maximização do
valor agregado, seus serviços e produtos existentes na organização, uma das suas funções básicas é o
controle financeiro para a obtenção de lucro. A análise financeira fornece os meios para tornar flexíveis e
corretas as decisões de investimento no momento apropriado e mais vantajoso. Quando os
administradores financeiros são comprometidos com a sua missão e bem-sucedidos no controle interno,
tendo os recursos devidamente controlados para o alcance de suas metas e missão, eles ajudam a
melhorar o valor das ações de suas organizações, e fazem com que a mesma seja inserida no ambiente
em que atua com solidez. O presente estudo utilizou uma abordagem qualitativa descritiva, de cunho
investigatório bibliográfico, onde se buscou conceitos da área de administração financeira, e que foram de
suma importância para o entendimento desta ferramenta visando facilitar o aprendizado desta área de
administração financeira. A pesquisa de campo foi feita através de uma visita, entrevistou-se por um
roteiro de perguntas a pessoa responsável pelo planejamento financeiro bem como as funções
operacionais da ONG para poder visualizar possíveis lacunas existentes nas suas rotinas diárias. Com o
presente trabalho pode-se concluir que o profissional dessa área precisa não só obter conhecimentos
técnicos, mas também a vivencia na área, um dos seus principais desafios é aplicar a teoria na gestão
eficaz a realidade do negocio, sendo um líder respeitoso e admirado não pela posição e sim pelo trabalho
desenvolvido, respeito a equipe e aos seus parceiros, de forma transparente, com conhecimento técnico e
prático, a fim de maximizar os lucros da organização e minimizar o grau de risco
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Em tempos de crise ampliar um negócio, pode ser o caminho para solucionar problemas financeiros. Abrir
uma filial, pode ser uma estratégia interessante para conquistar novos mercados e atrair clientes. Assim, o
objetivo deste trabalho é analisar as vantagens de possuir filiais dentro de uma Empresa de Pequeno
Porte (EPP). Este trabalho utilizará o método bibliográfico exploratório de abordagem qualitativa, que
Malhotra (2001) descreve uma metodologia não-estruturada, de caráter exploratório, que se baseia em
pequenas amostras e permite melhor compreensão do contexto do problema. Um exemplo de pesquisa
que o trabalho aborda de forma secundária é a empresa Alterdata que se especializou em
desenvolvimento e comercialização de software e está inserida a dezenove anos no mercado, levando ao
consumidor o que há de mais moderno em tecnologia de informática. Acredita-se que a junção entre
oferecer bons produtos e uma equipe qualificada resulta em uma maior distribuição de produtos, obtendo
clientes satisfeitos. Por conta de sua reputação, a mesma já está preparada para abrir a vigésima terceira
filial. É necessário entender que a filial é uma loja aberta por uma empresa matriz para vender o seu
produto ou serviço em outra localidade, podendo ela estar dentro do mesmo estado ou não. Ela está
diretamente conectada com a direção principal da empresa, porém sem possuir poder decisório. Para que
ocorra a abertura de uma filial é necessário que haja um planejamento igual a abertura de uma nova
empresa. A autora Oliveira (2008), em seu artigo para Micro e Pequenas Empresas (MPES) aborda duas
finalidades com o intuito de orientar o empresário a analisar e planejar com táticas, evitando que a falta de
controle no planejamento comprometa o andamento da abertura de filial. Com isso o artigo propõe
algumas dicas de como evitar erros: a escolha da localização deve pesar muito na decisão de
investimentos, pois assim será traçado o perfil do consumidor, podendo atender a demanda de seu público
alvo. Outra dica seria aproveitar a mão de obra local, pois facilitará o deslocamento do funcionário de sua
casa até o trabalho, reduzindo o nível de cansaço e estresse, alcançando o bom atendimento ao cliente,
além de se tornar proativo. Para a empresa Alterdata obter sucesso usou uma das principais dicas, que é
estudar o mercado antes de abri-lo. Com tudo, ainda passa por desafios: o acompanhamento do
desempenho das filiais; o alcance de suas metas; estratégia de gestão entre outras (OLIVERA, 2008).
Pode se considerar que a abertura de filiais de uma empresa depende muito da sua localização, pois a
instalação de uma nova unidade com um atendimento diferenciado na venda do produto em um ponto
estratégico torna possível um aumento no número de clientes, o reconhecimento da marca e
principalmente sua lucratividade, ou seja, as organizações que expandem seus negócios, não aumentam
somente a sua rentabilidade, isto é, o seu faturamento, mas também, conseguem aumentar a
representatividade do ramo em que atua. As considerações finais do trabalho, são que, antes de se
começar a projetar uma nova loja é necessário que se faça uma análise detalhada da empresa, do
mercado em que ela atua e dos riscos que se podem ocorrer caso o planejamento não seja feito
corretamente. Para evitar que isto ocorra, é preciso que o administrador saiba utilizar as quatro
competências essenciais: planejar, organizar, dirigir e controlar.
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Muitos profissionais julgam que um currículo pleno de experiências e cursos é o suficiente para conquistar
uma vaga no mercado de trabalho. No entanto, segundo pesquisa realizada pelo site Empregos.com.br, o
comportamento, ou seja, a comunicação não verbal faz a diferença em um processo seletivo,
complementando e maximizando a eficiência da comunicação verbal. Sendo assim, este trabalho tem o
intuito de mostrar como a comunicação, seja ela verbal ou não, determina o sucesso de uma entrevista de
emprego, enfatizando a relevância do poder de argumentação que o candidato deva possuir. De forma
geral, dicas e estratégias são apresentadas para lidar com o processo de recrutamento e seleção, bem
como mostrar alguns erros existentes e muito comuns cometidos durante esse recrutamento. São eles os
chamados “erros não verbais”, que ocorrem na arte da linguagem corporal e englobam fatores muito
maiores do que o da linguagem escrita e oral; desde gestos, posturas e expressões faciais até o modo de
se vestir, respirar ou um simples aperto de mão, trazendo o poder de transmitir sensações e emoções,
sem que sejam necessárias palavras. Nesse sentido, ressaltamos a importância de o entrevistado
movimentar-se com calma; sorrir de forma natural; sentar-se adequadamente, mostrando-se naturalmente
descontraído; não cruzar os braços e sempre olhar nos olhos do recrutador, o que transmite confiabilidade
ao entrevistador. Além disso, a argumentação é um dos temas abordados nesse trabalho, devido à sua
importância na hora de convencer e persuadir o empregador. É importante ressaltar que enquanto
convencer é gerenciar informação, vencendo junto com o outro (não ganhando do outro); persuadir é
gerenciar relação, o que significa sensibilizar o outro por intermédio da emoção. No momento das
perguntas e respostas, o uso da comunicação verbal terá grande relevância, portanto escolha o léxico
adequado, seja coeso e coerente, seja conciso (responda apenas o que foi perguntado). É primordial
ressaltar a habilidade de se ser assertivo e direto, por isso limite-se a explicitar os momentos mais
relevantes de sua carreira, tais como a última experiência, idade, conhecimento e prática de língua
estrangeira. Reforçamos, ainda, a não falar gírias, corrigir os cacoetes (caso os tenha) e evitar vícios de
linguagem em ambientes profissionais. Conclui-se que, entre os cientistas da comunicação, há muitas
discordâncias entre o que se deve e o que não se deve fazer na hora de uma entrevista, mas parece que o
clichê “A primeira impressão é a que fica” ainda reina.
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CONQUISTAS LEGAIS E EDUCACIONAIS PARA OS PORTADORES DO TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) QUADROS, B.R.S. (AUTOR PRINCIPAL); FRAGA, E.S. (CO-AUTOR);
SANTOS, L.M. (CO-AUTOR); MANZINI, M. (CO-AUTOR); SALES, P.A.S. (CO-AUTOR); VIVEIROS, D.C.S.
(ORIENTADOR) CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA – (UNICEP) A presente pesquisa vai
apresentar sobre o que é o TEA (Transtorno do Espectro Autista), suas características e sobre sua
inclusão tanto em sala de aula quanto na sociedade. O autismo nada mais é que uma síndrome
comportamental, que apresenta alguns sintomas básicos como: dificuldade para se socializar, atraso na
fala, padrões inadequados de comportamento como, por exemplo, movimentos repetitivos. É um
Transtorno diagnosticado como um distúrbio do desenvolvimento que leva ao comprometimento da
comunicação social e apresentam comportamentos limitados e repetitivos que caracteristicamente
começam nos primeiros anos de vida da criança. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) pode ser
identificado até antes mesmo dos seus 18 meses de vida. Esse transtorno se da mais 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 bem mais fácil de ser notado, podendo ser diagnosticado logo nos seus primeiros meses de vida,
portanto com essa facilidade de identificação, está cada vez mais fácil tratarmos sobre 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 lei de inclusão do
símbolo e a lei de proteção ao autista Lei nº 12.764/2012. Dentre os autores destacam, podemos citar:
Walter Camargo Junior e Kanner Bleuler. A inclusão da criança autista e das outras com qualquer outro
tipo de deficiência, vem sendo cada vez mais reajustadas, com surgimentos de novas leis e direitos para
os mesmos, com 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; Inclusão.
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Nos dias que correm a globalização da economia e a conscientização da sociedade estão fazendo com
que as empresas se conscientizem a tomarem uma postura responsável perante o meio ambiente, ou
seja, a gerarem produtividade sem agredir a natureza. Para isso, as empresas estão estabelecendo um
sistema de gestão ambiental de acordo com as normas da série ISO 14000. Para constituir esse
gerenciamento, é necessária a aplicação de um importante montante de recursos financeiros, devendo-se
ter constante preocupação em controlá–los. Dessa forma, compreende–se que a contabilidade é uma das
ferramentas mais eficientes e capazes para este processo. Observa–se, no entanto, que poucas
empresas, no Brasil, empregam a contabilidade na sua gestão ambiental. Assim sendo, o principal objetivo
deste estudo é verificar o grau de desenvolvimento da Contabilidade Ambiental nas empresas brasileiras.
Bem como sua importância atual. Nos últimos, tem se aumentado a pressão social sobre as empresas que
não respeitam o meio ambiente. Por esta razão, aliada à exigência do mercado, estas empresas estão
sendo obrigadas a adotar uma política de controle, preservação e recuperação ambiental, a fim de garantir
sua continuidade. O padrão mais usado pelas entidades para atingir este objetivo foi a implantação de
uma gestão ambiental, ou seja, método pelo qual elas controlam o impacto de suas atividades produtivas
sobre o meio ambiente. Constituir este gerenciamento ambiental exige colaboração dos diversos
departamentos da companhia, havendo assim, uma interação entre a administração e produção, de forma
a garantir a eficiência do processo. A contabilidade é considerada uma poderosa ferramenta para este
processo, porém o que se verifica na atual conjuntura das empresas brasileiras é um baixo grau de
conhecimento e aplicação da contabilidade ambiental. Esta demanda será analisada a partir da elaboração
de um panorama da atual situação da contabilidade no gerenciamento ambiental das companhias. O
objetivo da contabilidade ambiental é registrar as transações da empresa que impactam o meio ambiente e
os seus efeitos na posição econômica e financeira da empresa, necessitando assegurar que os custos
ativos e passivos ambientais estejam contabilizados de acordo com os princípios contábeis e ampla
transparência. As inovações trazidas pela contabilidade ambiental estão associadas a pelo menos três
temas, que são: definição do custo ambiental, a forma de mensuração do passivo ambiental com destaque
para o decorrente de ativos de vida longa, e a utilização de notas explicativas abrangentes e o uso de
indicadores de desempenho ambiental, padronizados no processo de fornecimento de informações ao
público. A metodologia na qual se ancora este trabalho consiste em uma entrevista com o contador João
Rodrigues Monção CRC – 1SP256135, profissional e especialista em contabilidade ambiental, além de
uma pesquisa para compreender quais indústrias aderem à contabilidade ambiental e como o fazem. A
pesquisa em questão foi feita a partir de um material concedido pela editora Abril via e-mail, que consiste
em uma matéria intitulada “As 500 maiores empresas do Brasil”. No final deste artigo, encontra-se o nome
das 50 empresas que aderiram à contabilidade ambiental.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE PEDAGOGIA Licenciatura Plena em
Pedagogia Depressão infantil e a influência no ambiente escolar Ana Luiza Ventura Dibo Orientação:
Profa. Dra. Ana Claudia Figueiredo Rebolho Essa pesquisa pretende estudar a depressão na infância e a
influência que ela tem no ambiente escolar, conscientizando os pais, responsáveis, familiares, amigos e
professores sobre o mesmo. A depressão infantil ainda é um tabu em nossa sociedade e não é
considerada uma doença por muitos. Tem consequências muito negativas no desempenho escolar, nas
relações interpessoais e podendo piorar no futuro se não tratada o quanto antes. Para a grande maioria
dos pais ou responsáveis da criança a primeira etapa, que é a aceitação, é a mais difícil, pois muitas vezes
acha que os sintomas não passam de uma fase de birra da criança e acaba deixando isso passar, por isso
é importante os professores sempre estarem atentos também, podendo, assim, passar informações
melhores para os pais. Portanto, justifica-se a realização de estudos sobre esse assunto, que ainda são
poucos, prejudicando nossas crianças e agravando a situação, tanto nas próximas gerações, como nessa
geração, pois elas vão crescer com isso e virarão adolescentes ou adultos depressivos, podendo chegar
até ao suicídio. A pesquisa é do tipo bibliográfico, consistindo em textos, livros e principalmente artigos
que tratam sobre a depressão. Dentre os autores, estão: Andréa Sigolo (2008), Eliandra Marreiro (2016) e
Marcela Buscato (jan, 2016). Esse trabalho tem como objetivo conscientizar os pais, responsáveis,
familiares, amigos e professores sobre a depressão na infância. Ajudando-os a aceitar e entender melhor
essa doença. Até agora, os resultados dessa pesquisa, reforçam os pais, responsáveis, familiares e
professores, os cuidados e a percepção para com a criança. Cabe aos profissionais, como psicólogos e
psicopedagogos saberem mostrar para os pais que com o auxílio deles, a depressão não precisa ser algo
complicado. PALAVRAS- CHAVE: Depressão; Infantil; Escola
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DEPRESSÃO INFANTIL: SINTOMATOLOGIA E SEUS
DESDOBRAMENTOS NO TRABALHO DOCENTE

JORDÃO, L. (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho discute depressão infantil, sua sintomatologia, seus impactos no rendimento escolar e
o papel do professor nesse contexto. A depressão é considerada um transtorno que apresenta vários
sintomas, tais como: humor deprimido, perda ou ganho significativo de peso, insônia ou hipersonia,
sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada; e a capacidade diminuída para pensar ou se
concentrar e esse último faz com que a criança apresente baixo rendimento escolar, ponto que será
abordado nesse trabalho. O aumento crescente nos casos de depressão infantil tem feito com que
pesquisadores voltem seu olhar para compreender o distúrbio, possibilitando o planejamento e
tratamentos adequados. Iniciando-se esse processo pela escola, local onde a criança passa grande parte
do seu tempo e estando com profissionais que compreendem as fases do seu desenvolvimento, tem-se a
possibilidade de identificar o processo depressivo precocemente. Através do levantamento bibliográfico de
textos e artigos buscou-se as pesquisas mais pertinentes nesse âmbito, sendo os principais autores:
Andreia Mara Fernandes, Ruti Grossi Milani (2010), Karina dos Reis Bittar, Karine Pereira Borges (2016),
Miriam Cruvinel e Evely Boruchovitch (2003). O objetivo geral desse trabalho é elucidar a relação entre os
sintomas da depressão e o papel do pedagogo em identificá-los. Considerando a literatura existente foi
possível caracterizar a depressão infantil, e compreender como os sintomas afetam as crianças no âmbito
escolar. Além disso, por tratar de um transtorno que leva ao baixo rendimento escolar faz-se necessária a
intervenção dos profissionais, em especial, dos professores que passam maior parte do tempo com esses
alunos, para a identificação precoce desse distúrbio. Em face de esse ser um problema crescente, é
necessário ainda ampliar as reflexões a respeito do tema proposto, com observações bibliográficas de
avaliações empíricas realizadas através de pesquisas e entrevistas com profissionais na área de saúde,
para validar as proposições Palavras-Chave: depressão; depressão infantil; rendimento escolar
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DESENHO INFANTIL: REPRESENTAÇÕES E
EXPRESSÕES ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO

OLIVEIRA, R.C. (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR) 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
DESENHO INFANTIL: REPRESENTAÇÕES E EXPRESSÕES ENTRE O REAL E O IMAGINÁRIO Rita de
Cássia de Oliveira Orientação: Profa. Dra. Ana Claudia Figueiredo Rebolho O presente trabalho estuda a
importância do desenho infantil, buscando entender o processo que a criança passa ao desenhar,
verificando suas representações e sentidos, visto que o desenho é um modo significativo e prazeroso de
expressão e representação. A justificativa para a realização dessa temática, parte do pressuposto do
quanto o desenho é significativo, através dele as crianças representam o mundo que as rodeiam, desde
pequenas, através do grafismo elaborado por rabiscos. O objetivo deste trabalho é mostrar o quanto o
desenho é importante, principalmente na infância, expor que nós pedagogos devemos ter um olhar
simbólico quando os alunos fazem seus grafismos, buscando entender o que ele diz através dos traços e
cores utilizadas. A pesquisa tem como recurso metodológico a revisão bibliográfica sistematizada que se
fundamentou em livros, artigos científicos, trabalhos conclusivos de especialização e dissertações. Dentre
os autores que se destacam nessa revisão, podem-se citar: Lowenfeld (1970), Luquet (1969), Piaget
(1976) e Vygotsky (1960). As crianças se expressam a todo o momento, de diversas formas, destacando-
se principalmente através dos desenhos, iniciando-se nas garatujas, depois pré-esquematismo,
esquematismo, realismo e pseudo naturalismo, averiguando o quanto eles expressam características
pessoais, muitas vezes usados como forma de dizer algo que a criança não expressa verbalmente. Na
pré-escola, quando se inicia esse contato, até mesmo através de garatujas, que são os rabiscos
elaborados pelas crianças, na tentativa de representar o mundo que as rodeiam trabalha-se a capacidade
de expressar e desenvolver a criatividade. No decorrer do tempo, elas se transformam em desenhos,
passando a serem feitos de maneira intencional, como uma forma de transmitir suas emoções,
pensamentos, desejos, ganhando simbologia e significação. Ao desenhar a criança cria uma comunicação
gráfica, retratando o seu ser e expressando seus sonhos e medos. PALAVRA- CHAVE: Desenho;
Representação; Criança.
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DESENVOLTURA DAS COMPETÊNCIAS DE UM
ADMINISTRADOR

PRATAVIEIRA,A.R.S. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS,S.X.DOS. (CO-
AUTOR); ROMANO,L.M. (CO-AUTOR); CONCEIÇÃO,L.R.DA. (CO-AUTOR);

CRNKOVIC, L.H. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo geral do estudo é analisar as competências do administrador no ambiente empresarial,
explicitando como o mesmo desenvolve suas competências cotidianamente de forma análoga ao estudo
de Rosemary Stewart (1995), em seu esboço a autora apresenta uma síntese de como cada cargo dentro
da empresa pode ser estudado segundo três características, sendo estas subdivididas em: 1) Exigências,
que ferem-se a tarefas que o ocupante do cargo realiza de forma obrigatória em seu ramo de atividade
com a intenção de atingir os objetivos estipulados pela empresa; 2) Restrições, que limitam o que o
ocupante do cargo pode desenvolver; 3) Escolhas, que possibilitam ao dirigente a capacidade de exercer
sua autonomia incentivando sua capacidade empreendedora. Com a intenção de estudar e aprofundar os
conhecimentos presentes na pesquisa foi escolhida e empresa Tecnomotor. Quanto a metodologia, trata-
se de uma ampla pesquisa bibliográfica em conjunto à uma pesquisa de campo. Para tal, o estudo de
campo realizado neste contexto tem como natureza o método qualitativo. Sendo utilizada na pesquisa a
escolha de uma entrevista com o diretor geral da Tecnomotor. Sendo assim, possível concluir a forma com
a qual um dirigente aplica seus conhecimentos, segundo o descrito por Rosemary Stewart (1995) no
cotidiano empresarial, observando-se sob quais aspectos o administrador da Tecnomotor aplica o
considerado suas exigências, que segundo o equivalente estão completamente ligadas ao planejamento
estipulado pelos sócios e conselho administrativo, que estabelecem padrões e metas e a serem
alcançadas. Sendo o diretor geral o principal responsável para efetivação dessas mesmas por sua forma
de gerir e lidar com os dados referentes a empresa. O que apresenta dificuldades cotidianas, econômicas
do país e internalizadas da empresa restringindo o que o ocupante de tal cargo pode desempenhar e a
influência de como lidar com tais obstáculos cotidianamente modifica o esperado, levando ao surgimento
de novas questões que precisam ser acompanhadas e solucionadas para não resultarem no não
cumprimento das metas esperadas. E a forma com a qual a confiabilidade da empresa em seus operários
e em seu administrante promulgam escolhas que o mesmo pode tomar dentro de seu cargo e o quanto
isso lhe traz satisfação pessoal, tanto para lidar com contratempos, quanto pelo comprometimento de sua
equipe para com o mesmo. Para tal, foi possível a identificação de que o administrador encarrega-se das
seguintes funções: relacionamento com os setores para que haja bom funcionamento e boa recepção de
informações de forma competente, que obtém bom senso pela boa quantia de informações que ele possui
e a tomada de suas decisões de maneira concreta com a mesma velocidade que chegam essas
informações, buscando as causas dos problemas e as formas de solucioná-los, levando inovações
recorrentes e buscando novas oportunidades de negócios, zelando pela lucratividade, sobrevivência e
sustentabilidade da empresa, utilizando seus conhecimentos teóricos e desta forma motivando e liderando
os diversos setores da empresa, expressando de forma lúcida o que espera-se de cada funcionário,
valorizando-os e reconhecendo seu desempenho. Utilizando como principal instrumento para efetivação
de todas essas atividades: planejamento, organização, direção e controle, na integração dos setores de
marketing, produção, finanças, gestão de pessoas, desenvolvimento interno e fornecedores.
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DIFERENÇAS ENTRE ORGANIZAÇÕES TRADICIONAIS E
MODERNAS

PRADO, C. S. (AUTOR PRINCIPAL); SA E SANTOS, R. L. V (CO-AUTOR);
ROMERO, P. (CO-AUTOR); PAVANELLI, I. V. V. (CO-AUTOR); PRADO, G.

C. (CO-AUTOR); MARINOVIC, Y. C. (CO-AUTOR); ASSIS, M. E. S.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

ALGUMAS DIFERENÇAS ENTRE AS ORGANIZACÕES TRADICIONAIS E MODERNAS PRADO, C. S.
(AUTOR); MARINOVIC, Y. C. (COAUTOR); PAVANELLI, I. V. V. (COAUTOR); PRADO, G. C. (COAUTOR);
ROMERO, P. (COAUTOR); SA E SANTOS, R. L. V. de (COAUTOR); ASSIS, M. E. S. (ORIENTADOR) O
presente trabalho tem como finalidade demonstrar as dessemelhanças entre dois tipos de organizações, a
tradicional e a moderna, para isso, fizemos uma pesquisa bibliográfica. Nas organizações tradicionais, os
trabalhadores não têm voz, pois tanto o poder quanto a influência estão nas mãos dos gestores, daqueles
que estão no topo da hierarquia. As estruturas dessas organizações são hierárquicas, isto é, verticais. As
funções e departamentos são isolados, com o poder centralizado internamente. Essas empresas são
muito rígidas e formais, com valores relevantes, tais como conformidade, previsibilidade e estabilidade. Os
produtos devem ser produzidos em massa e volume. Quando há necessidade de reestruturação na área
de pessoal, a contratação é feita por intermédio de referências e entrevistas individuais, em que o
candidato tem sua vida profissional devastada, porque essas empresas dão valor àqueles que possuam
bons desempenhos comprovados em experiências anteriores. No entanto, se a rigorosidade para contratar
é imensa, por outro lado essas empresas dão formação especializada e programas de desenvolvimento
para que os contratados tenham chance de progredir na hierarquia empresarial. Todos os novos
funcionários devem concordar com a cultura organizacional da empresa, normalmente familiar em que
dois valores são muito relevantes: a antiguidade e a lealdade. Tendo-se esses valores, a organização
compensará os colaboradores com sistemas de desempenho e recompensa, em que o resultado individual
das atividades realizadas assegurará segurança e benefícios constantes com a finalidade de motivação e
fidelização. Já as organizações modernas são informais, não há uma hierarquia rígida, sua estrutura é
horizontal e igualitária. Essas organizações são mais flexíveis e têm como valores primordiais inovar, criar,
ter coragem de correr riscos, bem como cooperar, comunicar-se adequadamente, relacionar-se bem,
trabalhar em equipes. Na criação de produtos, a qualidade, rapidez e padronização são vitais para que a
organização seja considerada “top”. Quanto a novas contratações, o recrutamento é interno e externo; os
candidatos devem ter as competências adequadas ao cargo pretendido e adaptarem-se rapidamente à
cultura da organização. São as oportunidades e necessidades que permitem que novos postos sejam
criados. Essas organizações oferecem uma multiplicidade de carreiras possíveis em postos mais
complexos e aceitam erros no processo de aprendizagem, desde que eles sirvam como exemplos. A
avaliação de desempenho é participativa tendo mais de um avaliador e baseia-se, principalmente, nas
futuras contribuições que o contratado possa trazer à organização. As recompensas são feitas de diversas
formas, entre elas podemos citar incentivos monetários e carga horária reduzida por determinado período.
As novas competências e conhecimentos advêm de programas de desenvolvimento a longo prazo para
futuros desafios. Com os dados pesquisados, concluímos que a estrutura organizacional é um conceito da
área de administração e gestão de empresas, ou seja, como a empresa é organizada em torno da divisão
de atividades e recursos com a finalidade de cumprir seus objetivos.
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ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO: UM ESTUDO ACERCA
DO INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE STARTUPS

NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS

FANTUCE, A. K. R. (AUTOR PRINCIPAL); REIS, M. A. S. (CO-AUTOR);
LOPES, S. C. B. (CO-AUTOR); SANTOS, T. S. P. (CO-AUTOR); GALLO, A.

R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O mercado investidor tem cada vez mais voltado sua atenção para negócios inovadores, que fazem uso
da tecnologia e do conhecimento do empreendedor, que a partir de uma ideia, desenvolve um produto ou
serviço que criará valor para a sociedade. São Carlos é reconhecida como a capital da tecnologia, tais
circunstâncias criam um ambiente favorável para o empreendedorismo, possibilitando a criação e o
desenvolvimento de diversas startups. A cidade conta com inúmeras iniciativas de diferentes Stakeholders
(Startups, Aceleradoras, Espaços de Coworkings, Institutos, Universidades e universitários), que enxergam
na cidade oportunidades, pois é um jogo de ganha/ganha, onde as startups podem oferecer agilidade na
solução de problemas e as grandes empresas podem proporcionar aos pequenos negócios o ganho de
escala, o acesso a recursos, a experiência em gestão e logística. Este estudo objetivou entender quais os
mecanismos de fomento ao desenvolvimento de startups presentes na cidade, analisando as
universidades renomadas, empresas multinacionais, além de centros de desenvolvimento, além de
considerar quais os meios utilizados por estes para promover um ecossistema inovador eficiente para a
cidade e para as startups. O presente trabalho trata-se de pesquisa de natureza exploratória, com
abordagem qualitativa, com dados coletados por meio de entrevistas em três organizações que compõem
esse ecossistema. Desta forma, o presente estudo contribuiu de modo a identificar os mecanismos de
fomento existentes no município de São Carlos/SP, discorrendo acerca de suas funções, objetivos,
métodos e algumas limitações em relação ao apoio e incentivo ao desenvolvimento que são recebidos
pelas startups. Sendo assim, considerando que São Carlos/SP é um potencial ecossistema de inovação, é
preciso que a cidade invista em programas de desenvolvimento e fomento, criando condições favoráveis
para que este ecossistema cresça, mostrando-se eficiente, no desenvolvimento de novas tecnologias
nascidas com as startups.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO EM VALORES PARA O SÉCULO XXI Fernanda da Silva Franco Orientação: Profa. Maria
Cristina Braga Tagliavini Este trabalho faz uma reflexão sobre a educação em valores para o século XXI,
focando no papel da escola nessa aprendizagem. Justifica-se, pois os valores são os pilares de nossa
sociedade. Regulador de comportamentos, os valores passam por mudanças junto com a sociedade. Com
as mudanças em ritmo acelerado nas últimas décadas, impulsionadas pela globalização, pesquisadores
que se debruçaram sobre o assunto identificaram o que chamam de crise de valores, mostrando a
necessidade de um contínuo diálogo sobre a pedagogia da transmissão de valores diante da nova
realidade, bastante fluida, que hoje se apresenta. Objetiva-se discutir o tema à luz dos dias atuais.
Realizado através de revisão bibliográfica de artigos selecionados sobre o assunto. Encontramos que, com
o enfraquecimento de algumas instituições como a família e as igrejas, a escola passa a ser protagonista
na transmissão de valores importantes para a estabilidade social. Essa transmissão deve ser realizada de
maneira dinâmica e não imposta, pois uma vez em que se ausenta a figura de autoridade, os valores não
são mais respeitados. A educação em valores não pode ser imposta pelo medo. Para que sejam seguidos
os preceitos morais é preciso que seu ensino faça parte da formação da personalidade do aluno, em
práticas dialógicas coerentes com sua realidade. Ressaltamos ainda, que as atitudes de professores e de
familiares devem ser coerentes com o que se pretende ensinar, pois é nos adultos e na sua relação com
eles, que a criança vai se espelhar para suas atitudes futuras. As práticas pedagógicas para o ensino de
valores devem ser dinâmicas e consistentes com o tema. É preciso incluir no currículo conteúdos que
propiciem conhecer outras realidades, pois ao conhecer o outro, aprendemos a nos colocar em seu lugar e
desenvolvemos a empatia. Por fim, quando o aluno se sente pertencente ao processo educacional,
construindo e reconstruindo os valores com seus pares, estes passam a lhe fazer sentido e tal
aprendizagem seguirá refletindo em suas atitudes como cidadão, capaz de interagir e transformar o mundo
ao qual pertence.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa pretende investigar as dificuldades de duas escolas em atender os alunos com
necessidades educacionais especiais, evidenciando as reais dificuldades encontradas e trazer o viés da
legislação posta sobre a inclusão no Estado de São Paulo. Portanto, justifica-se sob uma apropriação do
cotidiano escolar, convidando à reflexão sobre as evidencias de uma determinada realidade e o que está
posto por meios legislativos educacionais, procurando estabelecer um diálogo construtivo para a
qualificação do ensino e da aprendizagem desses alunos. Objetiva-se analisar como as escolas
amostradas, em suas práticas diárias, realizam a inclusão das crianças e o que está posto na legislação
do Estado de São Paulo, reconhecendo assim, os desafios que os alunos com necessidades especiais e
professores encontram no ensino regular e concomitantemente analisar o que diz a legislação para a
Educação Especial. Por fim, pretende promover uma análise reflexiva entre essas realidades e o que de
fato é possível realizar nas escolas. Trata-se de uma de pesquisa descritiva desenvolvida através da
observação de como são atendidas essas crianças em duas escolas (uma estadual e uma municipal) de
anos iniciais do ensino fundamental como está se fazendo a inclusão de crianças especiais em uma
escola privada na cidade de Descalvado e numa escola pública de São Carlos, ambas no interior de
Estado de São Paulo e o que determina a legislação para a inclusão no Estado de São Paulo. Para a
realização desse trabalho todas as exigências éticas foram atendidas. É preciso que haja identificação das
formas de aprendizagem que os alunos encontram no ensino regular. Sugere-se que nas escolas sempre
sejam promovidos projetos de inclusão: aos professores que utilizem métodos que auxiliem no seu
processo de aprendizagem escolar e que obtenham sala de recursos com a intenção de promover
reuniões para o desenvolver o processo de aprendizagem desse alunado.
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FREITAS, A. M. L. DE (AUTOR PRINCIPAL); BOLINI, P. (CO-AUTOR);
DANDARO, P. A. F. (CO-AUTOR); CORREA, E. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Sabe-se que a qualidade de vida na população idosa implica em bem-estar e boa autoestima, sendo
influenciada por fatores como nível socioeconômico, interação social e saúde física e mental; porém, trata-
se também de um conceito subjetivo, que pode variar de acordo com a cultura, o indivíduo e sua
satisfação pessoal. O objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos das relações interpessoais na qualidade
de vida dos idosos não institucionalizados e residentes em São Carlos, SP. Trata-se de uma pesquisa
descritiva com abordagem quanti-quantitativa realizada com 10 idosos de ambos os sexos através de
aplicação de questionário semiestruturado contendo questões alinhadas com os objetivos propostos. Os
entrevistados eram de idades entre 65 a 90 anos, contatando-se uma prevalência de idosos jovens -
sendo a média de 67,34 anos – sendo que a maioria dos participantes eram casados, possuíam renda
mensal de 3 a 4 salários mínimos, sem relato de doença crônica/aguda e com nível de escolarização
superior completo, apresentando, assim, concepções de bem-estar e qualidade de vida e ausência de
perdas significativas de capacidades funcionais inerentes ao envelhecimento. Outros fatores encontrados
e que podem ser contributivos ao envelhecimento bem-sucedido foram: associar a prática de atividades
(físicas, de lazer, de aprendizados) com a sensação de bem-estar, a presença e o bom relacionamento
com os familiares e os relacionamentos sociais (amizades e convívios). Conclui-se que o convívio social
possui impacto sobre o envelhecimento atuando como fator de proteção contra a tristeza e a solidão e que
quanto maior o convívio social do idoso, maior será a sensação de bem-estar consigo mesmo e de
satisfação com a vida. Contudo, ressalta-se que embora o tamanho da amostra tenha sido reduzido,
permitindo considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão, os mesmos
contribuem para direcionar e aprimorar futuras pesquisas. Palavras-Chave: Envelhecimento. Relações
sociais. Bem-estar.
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ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO EM BRINQUEDOS
INFANTIS

BULHÕES,B.B (AUTOR PRINCIPAL); COSTA,V.B (CO-AUTOR); VIEIRA,I.
(CO-AUTOR); BARCELLI, P.C. (CO-AUTOR); GOMES, C.C.M (CO-AUTOR);

VIVEIROS, D.C.S (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa irá apresentar como a sociedade lida com os estereótipos de brinquedos e com a
desigualdade de gênero, proporcionando a conscientização da importância do brincar na infância, na qual,
aborda um preconceito que é fortemente influenciado pela sociedade e pela mídia, rotulando as crianças a
gostarem de determinadas cores e brinquedos estipulados pelo sexo. O esclarecimento acerca do tópico,
trazer luz ao mesmo evitando determinados equívocos e preconceitos pertinentes ao tema em sala de aula
e/ou nos livros apresentando soluções para a imposição gerada nas crianças pela sociedade, relacionando
aos estereótipos e desigualdades enfrentadas desde a concepção até que possa ter o livre arbítrio. Os
especialistas são unanimes em dizer que rotular brinquedo e brincadeiras contribui com os estereótipos e
preconceitos, além de limitar o desenvolvimento cognitivo e psicológico da criança. A pesquisa será feita
por meio de levantamentos bibliográficos fundamentando-se na revisão de documentos, sites e artigos
científicos. Dentre os autores que se destacam, podemos citar: Ana Regina Caminha Braga, Elizangela
Bueno, Gilmar Silva e Gilles Brougère. Apesar de notarmos uma mudança positiva na educação das
crianças e conscientização de pais e/ou responsáveis para mudar a realidade estereotipada, ainda há
muito a se fazer para que a sociedade aceite que o brinquedo não influencia na educação da criança e
passe a respeitar todos os gêneros. Para tal análise, muitas vezes os pais geram preconceitos
automaticamente. Devido à educação que receberam, não percebem o quão sufocante é para a criança
ser limitada em relação a comportamentos e brinquedos. Um brinquedo não define o futuro de uma criança
sexualmente. A sociedade precisa preparar as gerações presentes e futuras para o mundo, reforçando
que, tarefas domésticas não é apenas papel da figura feminina, do mesmo modo que, a área de
construção civil não é destinada à figura masculina. Os pais, a mídia e a sociedade no geral precisa se
conscientizar acerca dessas limitações enfrentadas ao criar na sua geração estereótipos inválidos para
questionarem tais situações: brinquedos e gêneros. Meninos e meninas podem e devem brincar com os
brinquedos que escolherem independente de serem tachados pela sociedade como “brinquedos de
meninas ou meninos”. Tratará então dos conceitos básicos referentes a gênero, estereótipo e identidade
de gênero para que seja facilitada a compreensão da presente pesquisa. Palavras-chaves/ Estereótipos de
gênero; brinquedos; educação.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho tem o objetivo de contemplar estratégias de desenvolvimento de pessoas e práticas
de gerenciamento de carreira de alunos de uma Instituição de Ensino Superior (IES), localizada no
município de São Carlos, estado de São Paulo que já estejam já ingressados no mercado de trabalho.
Nesse contexto os estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura,
Comunicação Social, Psicologia e Pedagogia de uma determinada Instituição de Ensino Superior (IES)
serão questionados a respeito do tema em meios físicos e meios virtuais. A pesquisa é descritiva.
Comumente, pesquisas descritivas, utilizam técnicas padronizadas com coletas de dados para apresentar
essas variáveis propostas e podem estar referenciadas às características socioeconômicas de um grupo
ou outras características que podem ser alteradas durante o processo. Através dos procedimentos
metodológicos utilizados na composição desse trabalho, foi possível alcançar os objetivos específicos
dessa pesquisa e comprovar a fundamentação teórica na prática no que diz respeito em apontar os
principais conceitos e tipos de ferramentas de gestão de desenvolvimento humano, a análise da
importância da gestão de carreira e descrição das características do mercado soma-se na busca pela
adaptação e melhorias constantes dos seres humanos. Essa pesquisa levou em consideração as
capacidades e necessidades sociais dos seres humanos, uma vez inseridos em um mercado de trabalho
incerto que exige os desafios da empregabilidade e construção de uma carreira. Após a coleta de dados e
realização dos métodos propostos, foi possível observar pelos resultados, o que o público alvo espera e
acredita que seja fundamental para crescer profissionalmente e construir uma carreira próspera. O
desenvolvimento humano promove a realização do potencial humano e aumento das possibilidades, para
que as pessoas desfrutem da liberdade de viver a vida que desejam. Nessa conjuntura, a estruturação de
uma carreira vai mais além do que trabalhar na área de formação, é ser proativo, é dar o melhor de si no
local de trabalho, é contribuir para o sucesso da organização em que estiver inserido, é saber ouvir e falar
no momento oportuno como também aceitar as críticas construtivas e saber aproveitar as oportunidades e
encontrar as soluções nos erros e desafios cotidianos. As organizações contemporâneas estão
programando novas ferramentas de trabalho e exigindo profissionais mais qualificados. A habilidade de
juntar os solucionadores de problemas e identificadores de problema deixam as empresas mais
preparadas para oferecer soluções inovadoras. A formação acadêmica, a proatividade e a habilidade
interpessoal de trabalhar em equipe tornam o profissional diferenciado para disputar as oportunidades de
trabalho no mercado de trabalho atual. Através da pesquisa de campo e do levantamento bibliográfico
salientados neste trabalho, foi possível investigar como o desenvolvimento pessoal e as práticas de
gerenciamento relacionadas com a construção de uma carreira impactam a vida profissional e a vida
pessoal de alunos de Instituição de Ensino Superior (IES).
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Realizamos este trabalho referente às estruturas de mercados, tais como concorrência perfeita, monopólio
e oligopólio. Por meio deste trabalho, visamos fundamentar o que é uma estrutura de mercado explicando
cada um deles, tendo assim uma ampla visão de mundo. O mercado depende de três características: a)
número de empresas que o compõe; b) tipo de produto (se as firmas fabricam produtos idênticos ou
diferenciados); c) se existem ou não barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado. A maior
parte dos modelos existentes pressupõe que as empresas maximizam o lucro total, o que corresponde ao
nível de produção no qual a receita marginal é igual ao custo marginal. Concorrência pura ou perfeita é um
tipo de mercado em que há grande número de vendedores (empresas), de tal sorte que ela, isoladamente,
não prejudique a oferta de mercado nem, consequentemente, o preço de equilíbrio. Esse grande número
faz com que as empresas sejam apenas tomadoras de preço ou “price-takers”. As seguintes premissas
devem prevalecer no mercado atomizado: produtos homogêneos, sem a existência de barreiras e
transparência de mercado. Mas ainda assim a maior característica da concorrência perfeita é que ela só
existe na teoria. O mercado monopolista caracteriza-se por apresentar condições diametralmente opostas
às da concorrência perfeita. Nele, existe um único empresário dominando inteiramente a oferta de um lado
e todos os consumidores do outro. Não há, portanto, concorrência, nem produto substituto ou concorrente.
Nesse caso, ou os consumidores submetem-se às condições impostas pelo vendedor ou simplesmente
deixarão de consumir o produto. Para que existam monopólios, deve haver barreiras que praticamente
impeçam a entrada de novas firmas no mercado. Essas barreiras podem advir do monopólio puro ou
natural. Já o oligopólio é uma estrutura caracterizada por um pequeno número de empresas que
conduzem a oferta do mercado e pode ser definido como uma organização em que há pequeno número de
empresas ou, então, em que há um grande número de empresas, mas que poucas delas o lideram.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Iniciada no ano 1940, a pesquisa em torno desta ciência era desenvolvida apenas para encontrar novas
funcionalidades para o computador, ainda em projeto. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, surgiu
também a necessidade de desenvolver a tecnologia para impulsionar a indústria bélica. Com o tempo,
surgem várias linhas de estudo da IA, uma delas é a biológica, que estuda o desenvolvimento de conceitos
que pretendiam imitar as redes neurais humanas. Na verdade, é nos anos 60 em que esta ciência recebe
o nome de Inteligência Artificial e os pesquisadores da linha biológica acreditavam ser possíveis máquinas
realizarem tarefas humanas complexas, como raciocinar. A inteligência Artificial depois de um período
negro, os estudos sobre redes neurais volta à tona nos anos 80, mas é no ano de 1990 que ela tem um
grande impulso, consolidando-a verdadeiramente como a base dos estudos da IA. A Inteligência Artificial
(IA) é um ramo da ciência da computação que propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade
humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas, ou seja, capacidade de ser
inteligente. As maquinas ainda não assumiram o controle. No entanto, estão se infiltrando em nossas
vidas, afetando a forma como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Desde assistentes movidos a voz
como Siri, até as tecnologias mais subjacentes e fundamentais, como algoritmos comportamentais, buscas
sugestivas e veículos autônomos utilizam recursos de inteligência artificial. As redes sociais como
facebook ou profissionais como o linkdin tornaram-se vitrines de nossas vidas, mas também se tornou uma
excelente estratégia que permite aos recrutadores, gestores e empresários obter informações sempre
atualizadas dos profissionais, permite alcançar grande número de potenciais candidatos, apresenta rápida
divulgação de vagas, permite um rápido contato com os profissionais e especialmente, oferece agilidade
para o mapeamento dos profissionais sem que seja necessária a utilização do banco de dados. Se
tratando de redes sociais seja ela informal ou profissional, devemos tomar cuidado com o que inserimos e
compartilhamos, pois temos que ter cuidado com a nossa postura, pois essa estratégia também pode ser
uma armadilha. Excesso de informação de caráter pessoal e informal, fotos pouco profissionais, confusão
entre redes sociais, como o Facebook que é um site de relacionamento informal e sites de relacionamento
profissional como Linkedin, falta de educação e arrogância, disseminação de preconceitos e
generalização, falar mal de antigos empregadores e empresas ou do entre outras. Embora essas atitudes
sejam primárias é muito comum acontece-las. E hoje há muitas empresas que possui departamentos
especializados que estão conectados de olho em tudo o que é dito e fora da empresa, seja dos seus
funcionários ou no recrutamento e seleção, a final, as empresas não querem funcionários que apresentem
posturas inadequadas para compor sua equipe ou manchar a imagem da empresa. Lógico que não há mal
nenhum em assumir uma vida social, relações sociais e seus hábitos de consumo, mas sempre se atentar
com o marketing pessoal, já que os exageros influenciam negativamente uma vez que o ideal em tudo na
vida é o equilíbrio. Portanto, muito cuidado com o que se coloca na sua rede social, pois cuidar da própria
imagem é essencial para ter um equilíbrio sem ser artificial é uma excelente estratégia, seja no mundo real
ou no mundo virtual.
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ESTUDO DE CASO SOBRE A PÁGINA FACEBOOK DO
VEREADOR ELTON CARVALHO PARA O

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MARKETING
POLÍTICO

OKINO, P. S. (AUTOR PRINCIPAL); DIAS, A.S. (ORIENTADOR) 
 

OUTRA

Tendo em vista que a Internet liga milhões de computadores e permite o acesso a informação, a utilização
de mídias sociais como estratégias de Marketing Político, principalmente para a mídia social Facebook, na
criação de página para o público acompanhar o trabalho desenvolvido por um candidato eleito. Este
trabalho tem como objetivo criar reflexões sobre as estratégias de marketing político, estudando mídias e
analisando estatísticas, a fim de que possa gerar melhorias da propagação de informação e transparência.
No presente trabalho, desenvolveu-se um estudo de caso, analisando-se o conteúdo e alcance das
publicações, bem como o perfil dos seguidores da página do Facebook do vereador Elton Carvalho do
Município de São Carlos. A partir do estudo das informações levantadas foram propostas estratégias de de
divulgação, a fim de se melhorar a propagação das informações publicadas na página do vereador, além
permitir a transparência em relação ao trabalho desenvolvido pelo mesmo. O estudo realizado mostrou
que, mesmo antes de se fazer uma análise sobre o público atingido, as publicações apresentam um
alcance, em média, 79% maior que o número de votos na última eleição. Isso mostra que essa rede social
pode ser utilizada para promover a transparência das ações do político, bem como para se consolidar uma
base de eleitores. Desta forma pode-se criar reflexões sobre o marketing político, de forma que o estudo
apresentado enfatizou a importância da mídia em questão no meio político. Nesse sentido, a pesquisa
realizada é relevante, uma vez que a utilização de estratégias de comunicação, permite que o político
desenvolva um processo colaborativo de interação com o público, além de promover o desenvolvimento
de uma relação de fidelidade com uma base de eleitorado. Assim, a análise de uma página como uma
ferramenta de marketing político, permitirá o conhecimento das necessidades do público, tanto em termos
de forma de interação, quanto sobre o conteúdo a ser divulgado, permitindo que sejam criadas estratégias
que aumentem a ligação do político com o público.
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ÉTICA; COMPROMETIMENTO E FORMAÇÃO DOCENTE BORELLA, F.R. (AUTOR PRINCIPAL); LOPES,
I.F.(CO-AUTOR); GALVÃO, S.AP. (CO-AUTOR), VIVEIROS, D.C.S. (ORIENTADORA) CENTRO
UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA Este artigo propõe discutir a necessidade de termos profissionais
éticos e comprometidos que acreditem na educação. Ter uma conduta ética adequada evita muitos danos
na relação educacional e na relação com as pessoas envolvidas.Assim, o atuar profissionalmente, com
ética, significa dar a importância necessária ao plano social da profissão, mas tal consciência tem sido
difícil, ainda mais em um mundo com uma cultura individualista e influenciada pelo consumismo, o que faz
que os conceitos sociais das profissões fiquem em segundo plano. A pesquisa foi feita por meio de
levantamento bibliográfico fundamentando-se na revisão de livros, documentários, artigos científicos, sites
de pesquisas sobre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), LEI Nº8.069 de 13 julho de 1990, Art.53
que aborda o direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho. Sendo assim, o professor precisa trabalhar e empenhar-se para
que isso ocorra efetivamente. Seja em suas atitudes docentes, nas relações com os educandos, na
postura do professor em sala, no chamar à atenção nas conversas, no relacionamento com os
profissionais da escola ou na forma como se comporta na sociedade, a ética se faz presente como algo
muito fundamental.Com os estudos de psicologia do desenvolvimento humano, pesquisadores obtiveram
uma mudança geral nas escolas. Thorndike, Skinner e Freire foram os principais filósofos a discutir e a
lutar para uma boa educação com a ajuda da ética. Thorndike trabalhou em textos literários e no ensino da
aritmética e álgebra, tornando-os mais cabíveis e interessantes para as crianças. Skinner trabalhou na
parte da exclusão da punição, instrução programada técnicas de modelagem entre outros.Freire, com forte
influência nas teorias de ensino até hoje, trabalhou a parte de ciência e matemática, aplicou brincadeiras e
jogos no contexto escolar, e desenvolveu a teoria do construtivismo, fundamental na atualidade.Com
essas reflexões, pode-se tomar decisões éticas em várias situações ocorridas em sala de aula,
principalmente as que envolvem conflitos, problemas e, por fim, entender que a conduta ética do professor
envolve uma complexidade de ações, dentro da sala de aula, em relação à instituição em que trabalha, e
mesmo fora dela, mas com a res¬ponsabilidade de ser docente envolvido no processo educacional.
Palavras-chave:Ética; Comprometimento; Formação Docente.
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A fotografia foi inicialmente criada para capturar cenas e registrar momentos, porém, com o avanço dos
tempos e a facilidade de cada um de ter uma câmera no seu bolso, o que antes era um objeto grande e de
difícil acesso, no século XXI uma grande parcela da população mundial possui celular e com ele, possui
uma câmera no qual pode se registrar tudo com uma facilidade muito maior que quando a câmera foi
inventada em 1836. Essa popularização de uma câmera para se registrar os momentos teve seu lado
positivo e negativo. Pelo lado positivo: todos conseguem capturar seus momentos de forma prática e
rápida, já pelo lado negativo há uma grande perda de privacidade de tudo e podemos estar sendo vítimas
de uma câmera seja fotográfica ou filmadora o dia todo. OBJETIVOS Objetivos Gerais Diferenciar quando
uma foto deixa de se tornar um registro e vira uma invasão de privacidade; Identificar o momento em que a
foto invade a privacidade de uma pessoa e causa algum dano à mesma. Objetivos Específicos Objetivos
específicos: Descobrir os prejuízos causados a uma pessoa quando ela tem sua privacidade invadida por
conta de uma fotografia Temos como metodologia o estudo de caso, que por não ter um resultado pré-
definido busca compreender a fundo o por quê do problema. Magda M. Ventura explica em seu artigo as
quatro fases a serem seguidas, sendo elas “a) delimitação da unidade-caso; b) coleta de dados; c)
seleção, análise e interpretação dos dados; d) elaboração do relatório.” (2007) Tendo em vista a
delimitação da unidade-caso, partiremos para a coleta de dados, onde através do estudo de caso e de
pesquisa qualitativa iremos pesquisar em algumas redes sociais onde são postadas fotografias, tais quais
o Facebook, o Twitter e principalmente o Instagram, e com isso pretendemos olhar as fotos que são
postadas pelos usuários e as consequências dos mesmos, com isso, pretendemos analisar o sentido da
fotografia e a maneira pelo qual as pessoas usam a fotografia em suas vidas e o que querem transmitir
com isso. Além disso também pesquisaremos casos onde a fotografia e os vídeos foram usados de
maneira pejorativa ou não tão boa quanto apenas para “registrar o momento” e possam ter perdido o
sentido da fotografia. Efetuaremos também uma pesquisa com algumas pessoas para que possamos ter
as opiniões tanto de pessoas fora do meio da fotografia, quanto inseridas neste meio. Selecionando,
analisando e interpretando os dados, elaboraremos nosso relatório. Com o intuito maior de compreender o
sentido das fotografias citadas na pesquisa, como e por quê foram divulgadas e propagadas, qual o reflexo
disso atualmente. Como resultados, esperamos discernir o uso da fotografia como registro para a
utilização de lembrança e quando a fotografia tem uma má utilização para fins de má índole e
aproveitamento de situações inadequadas.
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Desde a invenção da fotografia discute-se o caráter de realidade e de verdade contido nas imagens.
Retomaremos tal discussão, partindo da afirmação de Benjamin (1985) de que o que se impõe à câmera
não é o mesmo que pode ser apreendido pela visão; neste sentido, só a fotografia revela este inconsciente
óptico, como só a psicanálise revela este inconsciente pulsional. Apostamos, de acordo com Benjamim
(1985), que a fotografia não só revela alguns aspetos deste inconsciente óptico, mas como linguagem, de
acordo com Lacan (1953/54), está submetida aos mesmos princípios descritos pela psicanálise. Este
projeto de pesquisa pretende relatar opiniões sobre os grandes blogueiros, à partir da análise de perfis do
Instagram mais seguidos do Brasil. Isso será feito por meio de entrevista abertas e semi-abertas com
diferentes pessoas de diversas idades e profissionais da fotografia, buscando compreender o real sentido
da imagem nos dias de hoje, sobretudo o mais popular, o Self. A importância desse estudo baseia-se no
fato de que, o ato de fotografar vai além do click, i.é., a noção de reconhecimento está intimamente
relacionada a ideia de identidade. Paul Ricoeur (2006) parte da análise semântica do termo
reconhecimento como: “colocar novamente na mente a idéia de algo ou alguém que se conhece”, na
medida em que trata não apenas do estudo do reconhecimento-identificação de algo em geral, mas
também no que concerne às capacidades individuais ou do reconhecimento-atestação. As pessoas a partir
do momento em que internalizam as imagens carregadas de emoções, comportamentos, estigmas,
estereótipos ou identidades como legítimas carregam consigo o seu real valor, ou seja a sua
autoafirmação diante da sociedade. Assim sendo, os resultados que pretende-se com o estudo é
compreender relação da linguagem com as fotografias do Instagram desses blogueiros, como sistema de
diferenças entre elementos que produzem sentido no interior de uma cadeia de diferenciações linguísticas
na rede social e os seus seguidores.
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O presente trabalho tem como objetivo principal descrever o gerenciamento de estoque de duas pequenas
empresas do setor automobilístico situadas na cidade de São Carlos. Segundo Slack et al. (1997, p. 381),
“estoque é definido como a acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de
transformação. Algumas vezes, estoque também é usado para descrever qualquer recurso armazenado”.
Assim realiza-se estoque não apenas de produtos que estão armazenados em depósitos, como matéria-
prima ou produtos acabados, mas também deve-se considerar os produtos que estão em exposição, em
vitrines ou prateleiras, aguardando a compra do consumidor. De acordo com Martelli et al. (2015),
gerenciamento de estoque é a realização de um completo planejamento de como controlar os materiais
dentro da organização, trabalhando segundo a necessidade da organização, buscando manter o equilíbrio
entre estoque e consumo. Para Bowersox et al. (2001), gerenciamento de estoque é um planejamento de
como controlar os recursos da organização e definir a frequência segundo a qual os níveis de estoque são
analisados e comparados, com referências de reabastecimento, ou seja, quando e quanto comprar. Um
gerenciamento de estoque eficiente segundo Ballou (2006, p. 272), “proporcionam um nível de
disponibilidade de produtos ou serviços que, quando perto dos clientes, acabam satisfazendo as altas
expectativas destes em matéria de disponibilidade”. Isso gera um resultado, mantém e também muitas das
vezes aumentam o número das vendas com essa disponibilidade. Contribuem para o gerenciamento
eficaz de estoque ferramentas, como, a curva ABC, que segundo, Martins e Alt (2000), é uma das formas
mais comuns para análise de estoques, essa análise consiste na verificação, em certo espaço de tempo,
do consumo dos itens em estoque, para que eles possam ser classificados em ordem decrescente de
importância. Outra ferramenta é o sistema ERP – Enterprise Resources Planning, o qual conforme Augelli
(2017), “é um software corporativo que tem como principal função apoiar as empresas no controle total de
suas informações, integrando e gerenciando dados, recursos e processos para que as companhias
tenham maior assertividade na tomada de decisão e sucesso nos negócios”. A pesquisa baseia-se em um
estudo de caso em duas pequenas empresas do ramo automobilístico (empresa X e empresa Y). Os
instrumentos de coleta de dados utilizados neste estudo são: uma entrevista aplicada ao gestor da
empresa e análise documental. Com base na entrevista aplicada aos gestores é possível identificar que
ambas as empresas realizam o gerenciamento de seus estoques manualmente. A empresa X faz uso de
planilhas que contém informações dos veículos, como data de entrada e saída, valor de venda, valor de
compra, entre outros, e a empresa Y utiliza fichas de controle que são compostas por envelopes com
campos para identificação do veículo, destacando sua marca, modelo, placa, cor, ano entre outros dados.
O controle manual pode gerar erros e dificulta a análise dos dados, condições que prejudicam a
confiabilidade das informações para um bom gerenciamento. Recomenda-se para ambas as empresas a
utilização de um sistema ERP, o qual segundo Correa et al. (1999), auxilia na identificação das
informações necessárias para a tomada de decisão gerencial de uma organização como um todo.
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Este Trabalho de Conclusão de Curso aborda a Gestão de Conflitos no ambiente interno organizacional
que trata da forma mais objetiva, positiva e produtiva das diversas situações que possam ocorrer dentro da
organização. Os conflitos existem em todos os departamentos e níveis hierárquicos, e para a resolução
desses cada gestor pode utilizar alguns métodos em busca de diminuir problemas na equipe, focando
sempre na resolução e boa convivência para garantir e conquistar resultados positivos. De acordo com
Robbins, Judge e Sobral (2010), gerir uma empresa é mais do que possuir conhecimentos técnicos e
teóricos. Na verdade, para desempenhar uma gestão eficaz, é necessário saber lidar com o elemento mais
importante da engrenagem - o ser humano. Quando duas ou mais pessoas observam metas, possuem
valores ou acreditam em eventos mutuamente exclusivos podem ocorrer conflitos na organização. Nessa
situação, cada um defende sua opinião de seu ponto de vista. (DUBRIN, 2003). Por meio de uma
entrevista realizada em uma empresa, teve-se uma ideia mais clara de como as situações de conflito são
enfrentadas dentro de uma organização, bem como que resultados essas situações provocam, tanto na
visão de colaboradores que ocupam cargos de gerência quanto na visão de seus subordinados.
Identificamos que na empresa analisada há, na maioria das vezes, resultados positivos em relação aos
conflitos. Foram criados programas e ações pela organização para que seus colaboradores possam expor
sua insatisfação com alguma situação ou contribuir com sugestões de melhorias. Dentre os diferentes
tipos de negociação para solucionar os conflitos, destacam-se dois tipos: Negociação Distributiva e
Negociação Integrativa. O objetivo da negociação é levar o conflito a um entendimento, pois se ambas as
partes saírem vitoriosas em suas exigências, possivelmente, construirão um relacionamento duradouro
que possa futuramente trazer resultados positivos para determinada organização. Uma das principais
funções do gestor é saber liderar sua equipe, mesmo diante dos conflitos profissionais, conhecer e
compreender todos os seus funcionários, pois no ambiente corporativo sempre existirá diferentes tipos de
personalidades, e apresentar de uma forma clara que problemas de convivência pode apenas dificultar
todo o processo. O ideal sempre é mostrar que todos os funcionários podem contribuir para alcançar
metas e conquistar grandes resultados para a empresa. Por isso, é de grande importância que em
qualquer organização os gestores saibam trabalhar com suas equipes possíveis conflitos que venham a
acontecer, utilizando técnicas que diminuam um clima desarmonioso, e sempre buscando em cada
colaborador a competitividade, o bom relacionamento, participação e empenho nas atividades designadas
de uma forma que tragam benefícios para a organização como um todo. Outro ponto relevante na gestão
de conflitos é a motivação e o incentivo para os funcionários, pois são fatores que pode mudar todo o
contexto de uma situação conflituosa. A motivação deve ser apresentada como método que possa unir e
satisfazer uma equipe, e assim haverá contribuição de todos naquilo que foi destinado, colocando sempre
em destaque a realização pessoal de cada um, pois trabalhar em um ambiente desmotivador é apenas
mais um passo para que não haja oportunidades no desenvolvimento de cada um, jogando fora todo valor
investido nas estratégias.
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A gestão do conhecimento surgiu em 1990 e faz parte da estratégia empresarial das organizações. Neste
novo século torna-se essencial desenvolver as competências intelectuais dos participantes da organização
para se diferenciarem da concorrência. Algumas empresas investem mais em Pesquisa e
Desenvolvimento do que em de equipamentos, pois acreditam que o conhecimento adquirido e a
transferência do conhecimento são uma das maiores formas de tornar a empresa competitiva no mercado
que atua. O presente estudo tem como objetivo analisar como a gestão do conhecimento contribui para o
desenvolvimento organizacional em duas empresas situadas na cidade de São Carlos - SP. A principal
ferramenta da gestão do conhecimento são os trabalhadores. Estes devem ser altamente qualificados e
escolarizados de boas habilidades organizacionais, com facilidade em tecnologia de informação e
capacidade analítica de solução de problemas (pp. 9-10, ALVARENGA NETO et al). A organização não só
se utiliza do conhecimento trazido pelo trabalhador, como promove um ambiente que estimula sua criação
e compartilhamento. Nesse sentido, quando a empresa elabora programas de treinamentos, educação e
desenvolvimento, por intermédio de ferramentas como: estrutura de conhecimento flexível; cultura
favorável ao conhecimento; propósitos e linguagem claros; mudanças nas práticas motivacionais; múltiplos
canais de transferências, etc.; gera um resultado positivo para ela e também para o trabalhador. Os
conceitos que estão em volta da gestão de conhecimento são conhecimento organizacional, capital
intelectual, criatividade organizacional, organizações de conhecimento, memória organizacional,
codificação do conhecimento, entre outros levantados por Baskerville e Dulipovici (2006). Segundo Freire
e Spanhol (2014), a gestão de conhecimento refere-se à capacidade de exteriorizar o conhecimento, um
elemento imaterial, íntimo e individual, e agregá-lo à organização. De modo geral, ela busca formas de
institucionalizar o conhecimento dos indivíduos para gerar conhecimento organizacional, de maneira tal
que ele se torne acessível pela empresa. Isso pode envolver documentos, rotina, normas, processos e
práticas, mas também o know-how pessoal do funcionário. A pesquisa de campo é de natureza qualitativa
exploratória, realizada em um comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (empresa A)
e em um comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores (empresa B). Não há
intenção neste estudo, em comparar as práticas utilizadas nas empresas pesquisadas. O instrumento de
coleta de dados é um questionário aplicado aos colaboradores e gestores administrativos. A pesquisa é
realizada em setembro de 2018. A pesquisa de campo indica que a gestão do conhecimento está presente
nas duas empresas estudadas, através de ferramentas básicas, tais como: infraestrutura técnica e
organizacional, mudanças nas práticas motivacionais, múltiplos canais de transferências de conhecimento
e utilização de softwares para gestão integrada. Conclui-se que a gestão do conhecimento existe e é
aplicada aos colaboradores através de ferramentas, mas devido a dificuldades de codificação do
conhecimento e estratégias de engajamento e comunicações entre gestores e colaboradores, nem todos
os funcionários possuem conhecimento das práticas e iniciativas oferecidas pelas organizações.
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O presente estudo teve como objetivo apresentar um breve histórico do abuso sexual sofrido por crianças
e adolescentes ao longo do tempo, além de ilustrar tais infortúnios com um caso real e de grande
repercussão. A temática é justificada pelo número assombroso de 40 milhões de crianças e adolescentes
que sofrem algum tipo de abuso sexual no mundo considerando as datas em que essa pesquisa foi
realizada. Dessa forma, o presente trabalho traz um histórico sobre o abuso sexual infantil. A pesquisa
mostrou por meio de levantamentos bibliográficos que desde o início da humanidade, nos diferentes
períodos históricos e civilizações antigas, o abuso infantil existiu, contudo, foi tratado e visto de modos
distintos. No período do auge da Grécia Antiga existiram práticas pedagógicas incomuns para o controle
de impulsos sexuais. Na época das grandes navegações, no período do descobrimento do Brasil, a
precariedade das condições para a sobrevivência, expunha crianças e adolescentes a situações
vulneráveis, dando chances para o acontecimento dos abusos. Tais fatos e exposições se estendem até a
atualidade, como evidenciam os números encontrados em vários artigos científicos e dados
governamentais. Dentre muitos casos relatados pela mídia ao longo da história, decidiu-se que, para a
elaboração do presente artigo, o caso Araceli seria utilizado como exemplo para evidenciar o extremo a
que a violência sexual pode chegar. O texto de caráter jornalístico escrito por Henrique Araujo, encontrado
no blog Diário de um Estudante de Direito, cita o exemplo do caso ocorrido em 18 de maio de 1973, o dia
em que Araceli Cabrera Sánches Crespo, uma menina de 8 anos, desapareceu. O fato acima repercutiu
de uma tal forma que o dia 18 de maio (o dia do seu desaparecimento) se tornou o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Palavras-chaves: Abuso sexual.
Exploração sexual. Crianças e adolescentes.
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O Home-Office ou Teletrabalho surgiu como uma alternativa moderna de gestão empresarial, com foco no
trabalho flexível para tornar as empresas mais competitivas e dinâmicas, além de viabilizar as
necessidades de crescimento da produtividade, aumento da qualidade de vida do colaborador, reduzir os
custos e reter os talentos na empresa. Por isso, atualmente, pode ser considerado uma das maiores e
mais importantes evoluções do trabalho. O principal objetivo dessa pesquisa de Trabalho de Conclusão de
Curso foi analisar como o home office pode impactar, positiva e negativamente, a vida pessoal e
profissional dos trabalhadores, além de conhecer como esse fator pode aumentar o percentual de
produtividade das organizações. O Home Office está chegando para transformar o cenário do mercado de
trabalho, porém é importante saber para quais perfis de profissional é possível aplica-lo, uma vez que é
imprescindível possuir algumas características, dentre elas: responsabilidades, organização, foco,
comprometimento e muita disciplina, se o colaborador não obtiver algumas dessas características pode
ser que o home office não flua da melhor maneira. No que compete à estrutura do trabalho, primeiramente,
foi desenvolvido uma revisão de literatura sobre as origens da temática do teletrabalho, incluindo as suas
vantagens e desvantagens. A pesquisa de campo teve abordagem quantitativa e foi aplicado um
questionário com pessoas que já praticam o Home Office, o qual constatamos as vantagens e
desvantagens de trabalhar com o mesmo. Conforme Chiavenato (2010, p. 243) “A motivação é o processo
responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de
determinada meta”. Nesta perspectiva, pode-se dizer que cada pessoa traz dentro de si as suas próprias
motivações, cabe à organização com seus recursos encontrar as maneiras para cultivá-las e mantê-las, de
forma que, uma pessoa não pode motivar a outra, mas pode criar condições para que esta a desenvolva,
através de técnicas de sensibilidade adequadas, para despertá-la. Para Neto (apud SATT; CRISTELLO,
2009) a palavra produtividade pode ser empregada em diversas situações, no entanto possui um único
objetivo comum: de estar relacionada ao rendimento de trabalho; e esse rendimento, portanto, ligado a
inúmeras questões, sendo uma delas ressaltada como a qualidade de vida do colaborador. De acordo com
uma pesquisa recente conduzida pelo Banco do Brasil (2016), implantar o Home Office pode elevar em
aproximadamente 15% a produtividade dos funcionários da empresa – além de economizar 17% nos
gastos. O Home Office é um modelo de trabalho que vem sendo cada vez mais adotado pelas empresas
brasileiras. Entre as regras criadas pelo governo, chamou atenção de alguns especialistas o § 2º do 11°
artigo da CLT, que se refere ao controle de jornada de trabalho. O decreto especifica que os meios de
controle do horário de trabalho dos servidores serão feitos por meio da produtividade. No caso do Home
Office alguns fatores devem ser levados em consideração, pois o empregado pode cumprir a jornada de
trabalho corretamente, mas apresentar dificuldades para realizá-lo, por estes motivos as empresas que
optarem pelo trabalho Home Office deve selecionar pessoas adequadas e aptas a este trabalho, pois o
este possui uma necessidade de adequação de rotina do funcionário e da empresa. Sem essa adequação
o empregado dificilmente conseguirá atingir as metas estabelecidas, independentemente de sua jornada
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O presente artigo trata da ideologia de gênero nas escolas, tema esse que ganhou e ganha muita
repercussão devido á visibilidade do grupo LGBTQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,Transexuais ou
Transgêneros). Ideologia é quem sustenta a identidade de gênero, que é a ideia de que todos nascem
iguais e as definições de feminino e masculino são construções sociais, também representa a ideia a qual
cada pessoa tem de si mesmo, no qual a própria denomina-se pelo o que a representa melhor. Atualmente
há duas percepções mais debatidas, onde uma afirma que sexo/identidade de gênero é algo sociocultural,
defendida por progressistas e a outra que isso é uma questão biológica, defendida por conservadores. O
foco desse artigo, é trabalhar com a conscientização sobre as questões de gênero no âmbito escolar, traz
também uma nova percepção, a de que a biologia e a cultura andam lado a lado e não desunidas, teoria
defendida por Simon Barron-Cohen, professor da Universidade de Cambridge. Sendo assim, justifica-se
esse trabalho como uma forma de colaborar para a compreensão dos aspectos de gênero, trabalhando-o
dentro das escolas e de outros meios acadêmicos. O objetivo deste trabalho é colocar em pauta o tema
através de uma maneira argumentativa, dialogada. A pesquisa é do tipo bibliográfica, sistematizada e
fundamenta-se na revisão de livros e artigos científicos. Por fim, a ideologia de gênero vem cada vez mais
ganhando espaço, visibilidade na sociedade, e por causa disso faz-se cada vez mais necessária à sua
discussão no âmbito escolar. Uma maneira de abordá-la, de forma intensa, com mais espaço, é no ensino
das disciplinas transversais. Se a visão sobre ideologia de gênero se transformar no início da vida escolar
de todos, naturalmente haverá um número crescente de pessoas respeitosas uma com as outras, vendo o
outro como ser humano e respeitando a individualidade de cada um.
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Este trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo apresentar um breve paronama
sobre a Síndrome de Down, uma falha genética que ocorre quando o feto está em formação,
apresentando algumas características específicas, como: os típicos olhos amendoados com uma caída de
pálpebra mais acentuada, uma prega única na palma das mãos, língua que tende a ficar fora da boca
(língua protusa) e hipotonia (flacidez muscular), bem como conhecer o processo de inclusão escolar de
uma criança com essa síndrome. Desse modo, destaca-se o objetivo da escola inclusiva, cuja intenção
não é igualar a criança aos colegas, mas fazer com que aprenda dentro de suas possibilidades. Para que
isso ocorra, é fundamental que as crianças com deficiência tenham o apoio de que precisam, tendo suas
limitações respeitadas e recebendo oportunidades adequadas, levando em consideração as diferenças
individuais, as atividades diversificadas e motivadoras. Nota-se que mesmo com as recorrentes
discussões em congressos e estudos na área, realizados pelo Ministério da Educação em conjunto com
alguns professores e pesquisadores, continua havendo falta de preparo nas tentativas de incluir essas
crianças no caminho da escola e garantir seus direitos, reconhecendo as Leis que protegem seu pleno
desenvolvimento. Entre os documentos legais existentes e pesquisados, pode-se citar: a Constituição
Federal (1998), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), as Diretrizes Nacionais para a
Educação Especial Básica (2000) e a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Foi somente com a
Declaração de Salamanca (1994), na Espanha que a Educação inclusiva passou ganhar forças para
garantir o acesso à educação a todos, inclusive às pessoas com deficiências. É por isso que este trabalho
tem como finalidade nos aproximar do conhecimento, das características genéticas, Leis vigentes e
algumas estratégias inclusivas que irão potencializar as “diferentes habilidades” que cada uma dessas
crianças trazem consigo e expandir nosso conhecimento na gestão dessas situações que, como
professores, todos os dias somos convidados a enfrentar. A Síndrome de Down não é uma doença. Tão
pouco existe graus de Síndrome de Down mas, o efeito que esta anomalia produz em cada indivíduo é
muito variável, e isso exige uma formação responsável sobre o tema por parte dos docentes e demais
Organizações Sociais de Educação, assegurando educação por meio de um currículo apropriado,
modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso apropriado de recursos e parcerias. Palavras-
chave: Síndrome de Down, Leis de Inclusão. Educação Inclusiva.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

RESUMO Elabora-se este trabalho com o propósito de uma reflexão acerca dos problemas enfrentados
pelos deficientes para ingressarem no mercado de trabalho no Brasil. Nota-se que mesmo com a
existência da Lei de Cotas e da fiscalização por parte de órgãos do governo, muitas empresas ainda não
cumprem o que é exigido pela lei ou selecionam portadores com deficiências “supostamente” menos
comprometedoras, gerando assim mais preconceito e contradizendo o proposto. No entanto, a própria
sociedade ainda tem dificuldade de lidar com a temática de inclusão social, fazendo com que, muitas
vezes, as reivindicações para melhorias não sejam cobradas. O Estado por sua vez não investe em
políticas públicas voltadas para essa área social, dificultando assim ainda mais o conhecimento e acesso à
informação. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo mobilizar a sociedade sobre o tema em questão
para que haja mudança de atitudes em pequenas, médias e grandes empresas nesse aspecto. Este
trabalho caracteriza-se por uma pesquisa bibliográfica, com levantamento de dados sobre o tema através
de artigos científicos, livros e em meio eletrônico. A conscientização de empresas sobre a importância da
inclusão social de portadores de deficiência no mercado de trabalho começa com a movimentação da
sociedade e do Estado, possibilitando assim uma nova compreensão do problema a ser enfrentado. Além
disso, a mídia pode ter um papel importante na promoção de conhecimento e informação adequada sobre
o tema para a população, desmitificando padrões já arraigados na sociedade. Dada à importância do
tema, torna-se necessário o conhecimento das leis sobre o assunto, mas é importante ressaltar que é
necessário um desenvolvimento cultural na sociedade sobre o preconceito, reduzindo assim a insegurança
de uma empresa empregar um deficiente físico. Palavras-Chave: Inclusão Social, Mercado de Trabalho,
Lei de Cotas.
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INVENTÁRIO PERMANENTE E PERIÓDICO CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA
Começaremos este resumo conceituando “inventário”, atividade utilizada pelos gestores que realizam a
contagem e a conferência de todos os materiais disponíveis em estoque e checam os resultados,
comparando-os às quantidades informadas no controle, que pode ser feito por meio de planilhas ou
softwares de gestão. Neste trabalho, vamos mostrar o funcionamento de um inventário permanente e
periódico. No permanente, o usuário possui a ferramenta para acompanhar continuamente o nível do
estoque, uma vez que a atualização ocorre a cada transação financeira, ou seja, a partir do controle de
entradas e saídas com dados de quantidades e valores. O usuário não só faz a conferência de
quantidades disponíveis, como também trabalha para reduzir o índice de não conformidade, melhorando
seu planejamento e obtendo melhores informações a respeito da aquisição de novos itens. Já no
inventário periódico, os produtos são contabilizados física e numericamente, sendo avaliados de acordo
com a data de encerramento do balanço. Dessa forma, é possível ter acesso a diversos dados, como a
auditoria dos resultados de mercado, balanço de custo de fabricação final e do custo de produtos
vendidos. O estoque é um fator muito importante para as finanças de uma empresa, pois o excesso ou a
falta dele podem acarretar a redução de lucros, impactando o capital de giro, investimentos e compras. No
entanto, há um critério para determinar as quantidades de estoque, a quantidade mínima para que,
solicitada a reposição, o novo lote chegue antes de sair a última unidade do estoque. Para explicar melhor
como isso ocorre, vamos exemplificar com o seguinte caso: tendo em vista o consumo médio diário de 4
sacos (100 kg) de farinha de trigo e tempo de reposição de 4 dias, será necessário um estoque mínimo de
4 sacos x 4 = 16 sacos; aplicando um fator segurança de 10%, teremos um estoque mínimo de 16+1,6, ou
seja, 18 sacos. Quando o fornecedor conta com um lote mínimo para entrega, as encomendas podem ser
mais espaçadas, no entanto, o estoque mínimo permanece o mesmo (vide exemplo). Existe uma série de
fatores que influenciam no lucro da organização: a) comprar apenas o estritamente necessário,
obedecendo aos critérios de estoque mínimo; b) programar a verificação mensal dos itens sem movimento
e a cada seis meses (optativo); c) decidir qual destino deve ser dado a eles: venda, troca com fornecedor
ou manter em estoque mais um mês; d) componentes fora de linha (não utilizados) não têm valor
comercial nem prazo de validade, por isso deve-se evitar que itens tenham sua validade ultrapassada, pois
a empresa terá que descartá-los, gerando custo adicional para o descarte, além da perda do investimento;
e) comprar negociando o maior prazo de validade possível (para quem tem estoques sob controle, essa
pode ser a oportunidade de comprar produtos com vencimento próximo a preços muito baixos); f)
armazenar de modo a utilizar preferencialmente os mais antigos, mais conhecido por "PEPS" que significa
“Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA
LIGAÇÃO AFETIVA ENTRE CRIANÇA E CUIDADOR EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL Maria Luciene Alves de Oliveira Orientação: Elisabete Gabriela Castellano e Maria
Cristina Braga Tagliavini Este trabalho estuda a ligação afetiva entre crianças e cuidadores em situação de
acolhimento institucional. Crianças institucionalizadas são aquelas em situações de abandono ou
temporariamente afastadas do convívio familiar, vítimas de violência doméstica, filhos de pais usuários de
drogas ou aquelas abandonadas pelos pais. Justifica-se por tratar de tema que envolve repercussões na
saúde física e emocional da criança pela falta de motivação afetiva, devido à ausência dos genitores em
seu desenvolvimento integral. A carência afetiva leva as crianças a desenvolverem problemas de ordem
física e emocional, fazendo o Estado desembolsar recursos para o tratamento de saúde delas. Objetiva-se
mostrar o papel da ligação afetiva entre crianças institucionalizadas com o cuidador, em situações de
acolhimento. A presente pesquisa constitui um levantamento bibliográfico sistematizado, efetuado junto a
artigos científicos e livros de literatura especializada. Dentre os autores referenciados, destacam-se John
Bowlby e Rene Spitz. Todas as pessoas nascem com capacidade de formar vínculos afetivos para que
possam desenvolver suas necessidades básicas. Para tanto, precisam fazer parte de uma família na qual
se estabelecem os laços afetivos que necessitam para sua saúde física sensorial e emocional. No entanto,
crianças institucionalizadas, muitas vezes, são privadas dessas afeições, sofrendo doença de carência
afetiva que interfere na formação de sua identidade. O papel do cuidador, ao dar amor, carinho e
segurança, fazendo a criança se sentir segura, é muito importante dentro da instituição. O olhar do
cuidador deve ser solidário sem preconceito, independente de etnia, se as crianças são saudáveis ou não.
Para tanto, é preciso investir na qualificação desse profissional e é importante mantê-lo na instituição, pois
se houve envolvimento entre criança e cuidador, os vínculos afetivos não devem ser rompidos. Caso esses
laços venham a se romper, a criança voltará a novo estado de adaptação e novas formações de afeto com
novos cuidadores deverão ser estabelecidas.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Sabendo que o Dia dos Namorados é a terceira data mais importante no calendário do varejo brasileiro, e
a maior parte das empresas tem como finalidade aproximar os seus produtos e serviços dos
consumidores. Sendo assim, o “Marketing” é uma das ferramentas mais importantes neste período de
vendas, onde os principais objetivos são explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de
um mercado-alvo com lucro. Desse modo, este trabalho, portanto, orientar-se-á no sentido de informar,
demonstrando através de dados informativos, entrevistas e pesquisas exploratórias bibliográficas,
referentes ao “Marketing” desenvolvido no Dia dos Namorados, em 2018, na cidade de São Carlos-SP, de
maneira a servir de base para avaliação do público em geral. Com o objetivo de impulsionar as vendas,
ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), realizou uma promoção “Dia dos Namorados
ACISC”, que sorteou 20 jantares românticos para casais. Onde os consumidores teriam de adquirir um ou
mais cupons nas lojas participantes e cadastrar no site oficial da ACISC, garantindo assim um grande
aumento nas vendas do comércio. Na rede social Facebook, foi realizada uma pesquisa onde 21% das
pessoas falam sobre encontro nessa data. Outras 19% comentam sobre viagens e joias e 14% estão
dizendo algo sobre livros e revistas. Chocolates também são o assunto das postagens de 18% dos
usuários. De acordo com dados de 2017 a espera para um crescimento no comércio em relação ao Dia
Dos Namorados em 2018 é de 6%, com a ajuda de divulgações e promoções para atrair os consumidores
que estão cada vez mais seletivos. Entretanto, não possuímos as respostas da organização em questão
(ACISC), porém suponhamos que esse cálculo de 6% em relação às vendas deste ano para o Dia Dos
Namorados, não foi alcançado, devido a situação do país e a incerteza do consumidor. Assim entendemos
que o objetivo do marketing não é fazer com que as pessoas comprem o que não precisam, e sim
satisfazer as necessidades e desejos de cada indivíduo.
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Este trabalho tem por finalidade abordar a questão do abuso sexual de crianças e adolescentes, a fim de
mostrar o quanto o índice de abuso cresceu durantes os últimos anos. Segundo mostram dados entre o
ano de 2011 e 2017, o Brasil enfrentou um aumento absurdo nos casos de abuso, que chega a quase
83%. Nesse período, foram notificados 184.524 casos de violência sexual, sendo 58.037 (31,5%) contra
crianças e 83.068 (45,0%) contra adolescentes. O abuso sexual infantil é um crime contra a criança e o
adolescente que traz em sua bagagem, acontecimentos terríveis como estupro e até mesmo morte, em
casos mais extremos. A denúncia é necessária e deve ser feita, não importando se existe parentesco ou
não, pois isso pode acarretar sérios problemas no desenvolvimento psicológico e social da criança. O
objetivo deste estudo foi mostrar o quanto os números não param de crescer e como isso é preocupante,
além de alertar a população que é necessário denunciar quem prática tal ato. Além disso, ressaltar a
extrema importância do dia 18 de maio (Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes). A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos, fundamentados
em livros, artigos científicos e sites de pesquisa sobre as leis de proteção de vulneráveis. Dentre os
autores destacados, pode-se citar: Maria Amélia Azevedo e Viviani Guerra. As fases de desenvolvimento
de uma criança abusada ficam comprometidas, principalmente sua formação física, mental, personalidade,
convivência social, rendimento escolar, adultização e relações sexuais na fase adulta. As consequências
que a violência sexual pode causar estão totalmente interligadas às condições humanas, não deixando
apenas marcas físicas, mas também psíquicas, sociais, sexuais, que poderão acarretar muitos problemas
na vida íntima da criança e/ou adolescente futuramente. Palavras-chave: Violência sexual. Denúncias.
Crianças e Adolescentes.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Com a grande quantidade de pesquisas erradas e com a grande quantidade visitantes(clientes) que
acabam não finalizando suas compras, temos como missão melhorar a efetividade das compras. Com o
auxílio de questionários com perguntas especificas, que avaliam o motivo do cancelamento da compra,
com base nisso, usaremos o resultado para repara e dar atendimento especifico para cada cliente.
Pesquisas indicam que o atendimento personalizado ajuda há conquistar a confiança do cliente passando
credibilidade, e com um melhor atendimento e relacionamento, a efetividade das compras aumentam. O
uso de tecnologia no setor de compras também tem um papel importante para melhorar o desempenho da
área de compras. Ao utilizar um software de gestão para o setor, por exemplo, fica mais fácil manter uma
lista com todos os contatos dos fornecedores, com os valores de contratos e com possíveis cotações.
Também é possível acompanhar o relacionamento com cada fornecedor, assim como é possível avaliar o
histórico de compras para identificar possíveis oportunidades de otimização. A centralização de dados,
portanto, desempenha papel fundamental para facilitar o gerenciamento adequado. As estratégias para
melhorar o desempenho de uma área de compras vão desde a busca por treinamento e especialização até
o investimento em tecnologia como forma de centralizar as informações para um gerenciamento mais
efetivo e com mais qualidade. Uma das mais poderosas estratégias para melhorar a gestão estratégica de
compras ou strategic sourcing consiste justamente em investir em desenvolvimento pessoal em busca de
melhores resultados. É somente com realização de treinamentos e com a busca constante de
conhecimento sobre supply chain que é possível identificar quais são os pontos críticos para a área de
compras de uma organização. Com esse tipo de abordagem, o profissional responsável consegue ter uma
visão mais ampla do que precisa ser feito com fornecedores e compra de itens de modo a tornar os
indicadores de desempenho de compras cada vez mais positivos para o negócio.

CIÊNCIAS HUMANAS 270



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

MUDANÇAS CAUSADAS PELO E-BUSINESS E E-
COMMERCE EM EMPRESAS DO BRASIL

RUIZ, A.A. (AUTOR PRINCIPAL); LIMA, A.S (CO-AUTOR); SILVA, D.S. (CO-
AUTOR); PASTRO, D.M. (CO-AUTOR); AGOSTINO, T.M. (CO-AUTOR);

VIVEIROS, D.C.S (ORIENTADOR) 
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O trabalho desenvolvido terá como base principal de pesquisa, os artigos bibliográficos do conceito de e-
commerce e e-business dos anos de 2003 a 2014 retirados do Google Acadêmico, Scientific Library Online
(SCIELO) e leis para a adequação dessa nova forma de comercio, tratando suas vantagens e
desvantagens no mundo atual com a sua evolução muito acelerada e difícil de formalizar. Através dessas
revisões bibliográficas sobre o tema, percebeu-se, que o comércio eletrônico tem se mostrado bastante
inovador e com capacidade de concorrer com o varejo tradicional, ele tem se desenvolvido para atender
cada vez mais à demanda crescente de consumidores ávidos por novidades, praticidade e melhores
preços. O e-commerce e o e-business são sistemas de comércio que estão crescendo em larga escala,
graças aos avanços tecnológicos, a internet e a globalização. Apesar do enorme crescimento, ele
apresenta alguns problemas que desestimulam os consumidores brasileiros, fazendo esses optarem pelo
comércio tradicional. A segurança é o principal problema para uma maior ascensão, no entanto, o governo
está tomando medidas através das normas regulamentares exemplo do código de defesa do consumidor
para que haja confiabilidade e não ocorra fraudes entre as partes do comércio trazendo mais informação
ao consumidor sobre as empresas que utiliza as plataformas digitais. Outro fator suma importância é a
logística que tem como principal dificuldade, de entregar a mercadoria certa no prazo correto ao cliente.
Contudo, o surgimento de novas técnicas e o avanço tecnológico, diminuirá radicalmente esse revés, por
si só o e-commerce consegue mais adeptos pela comodidade ao realizar compras no conforto de sua
residência. Assim, a resolução desses problemas, proporcionará confiabilidade e uma relação harmoniosa
entre as partes desse negócio eletrônico. Palavras-chave: E-commerce, E-business, Empresas,
Mudanças, Problema.
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Esse artigo busca mostrar o perfil e potencial da mulher empreendedora, assumindo assim os desafios
dentro da organização, porém é importante ressaltar que as empreendedoras conquistaram grande
espaço no mercado, mas ainda não como os homens. A importância do estudo é pelo destaque das
empreendedoras e seu modelo de gestão, as mulheres se destacam com as multi funções que exercem
serem mais extrovertidas e sensíveis, por exporem a opinião sem medo, se comunicar de modo claro e
por pensar em modelo de negócio que empregue outros colaboradores. Essa pesquisa mostra quão
importante é o papel da mulher dentro da organização, como líder ou como pessoa, além de múltiplos
benefícios que as mulheres trazem para o meio econômico, aumentam o poder de consumo e como
consequência, movimentando a economia. Esse trabalho será elaborado por meio de pesquisas
bibliográficas e pesquisas de campo. As pesquisas bibliográficas serão realizadas com o intuito de analisar
a fundo as características e o perfil da mulher empreendedora. Para auxiliar a compreensão do assunto
tratado, serão utilizados como fontes de pesquisa, livros, sites e artigos. A pesquisa de campo é realizada
na cidade de São Carlos, com o intuito de buscar opiniões de mulheres que são empreendedoras, para
entender quais foram os motivos que levaram essas mulheres optarem por empreender e quais são as
dificuldades que enfrentam atualmente. O tema " Mulher empreendedora" surgiu quando notamos que
atualmente grande parte dos empreendedores são mulheres, coisa que não víamos em tempos passados.
A mulher se tornou independente financeiramente, buscando novos meios de obter renda. A pesquisa
relata que atualmente muitas mulheres estão optando por se tornarem empreendedoras, donas do seu
próprio negócio. Para dessa forma poder buscar uma melhor condição financeira e estabilidade de
horários. Embora a mulher esteja presente na indústria, no comércio, na prestação de serviços, tecnologia
e nos negócios digitais, o artigo mostra que grande parte delas optam por empreender em comércio de
roupas e acessórios e na prestação de serviços como por exemplo salão de belezas e restaurantes.
Pesquisas realizadas comprovam que o índice de empreendedoras só vem crescendo nos últimos anos e
a tendência é aumentar cada vez mais.

CIÊNCIAS HUMANAS 272



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 3: UMA
REVISÃO DA LITERATURA

ZANETE, P.S (AUTOR PRINCIPAL); REBOLHO, A.C.F. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Neste artigo, buscou-se compreender mudanças que ocorrem com as crianças na faixa etária de 0 a 3
anos de idade e as influências do ambiente no desenvolvimento na primeira infância. Primeiramente,
iremos compreender a concepção de criança, como era vista pela sociedade no passado, as mudanças
que foram acontecendo e como vem sendo reconhecida cultural e socialmente com o passar do tempo.
Este artigo tem como temática as fases do desenvolvimento infantil das crianças de 0 a 3 anos. O
problema específico desta pesquisa é: Como ajudar a criança para que ela se desenvolva em todos os
aspectos? O objetivo geral é analisar e compreender como acontece o desenvolvimento da criança na
fase de 0 a 3 anos. Os objetivos específicos são apresentar as contribuições de teorias referentes à
temática aqui discutida, e entender a fase do aprendizado e fatores que podem influenciar esse
desenvolvimento. Metodologicamente, pretendemos realizar uma pesquisa bibliográfica, buscando artigos
científicos no SCIELO, Google Scholar, livros e artigos para fundamentar os estudos na área do
desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos. A contribuição desta pesquisa se justifica como uma temática
importante que buscará apresentar os meios que mais influenciam no desenvolvimento das crianças na
faixa etária mencionada e como apresentar estímulos e suporte para que o desenvolvimento aconteça.
Nesse período, a criança está se desenvolvendo através das experiências e exemplos que acontecem
todo tempo no meio que a circunda, e são capazes de sofrer influências que podem bloquear seu
desenvolvimento como também permitir seu avanço. Para a realização deste trabalho, utilizaremos
estudos de alguns teóricos que desenvolveram pesquisas relacionadas ao desenvolvimento infantil como,
Newcombe (1999), Piaget (2007), Sommer (2014), Goldschmied e Jackson (2006), Silva e Pantoni (2009)
e Pelizon (2014). Os conhecimentos desta revisão de literatura destacam aspectos importantes que
influenciam no desenvolvimento infantil, e deveriam ser aplicados por profissionais da área de Educação
Infantil na faixa de 0 a 3 anos.
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O PAPEL DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR-
ALUNO NO ENSINO INFANTIL

VITORINO, B.R. (AUTOR PRINCIPAL); TAGLIAVINI,M.C. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O presente trabalho estuda a afetividade na relação professor-aluno em situação de sala de aula, no
ensino infantil. Trabalhar a afetividade em sala de aula traz suas vantagens, a qual, se bem desenvolvida,
estimula o interesse e aprendizagem em todos os aspectos. Mas, não se pode negar que, dentre os
fenômenos psicológicos, os afetivos apresentam uma grande dificuldade de estudo, tanto no que se refere
à conceituação, como também quanto à metodologia de pesquisa e de análise. Dessa maneira, justifica-se
a escolha do tema, pois, saber trabalhar com os alunos, tendo sensibilidade e entender o contexto do
mesmo melhora a sua aprendizagem. Da mesma forma, é ainda através da afetividade que o indivíduo
acessa o mundo simbólico, originando a atividade cognitiva e possibilitando o seu avanço. No estreito
entrelaçamento entre afetividade e cognição, as conquistas do plano afetivo são utilizadas no plano
cognitivo e vice-versa. Objetiva-se, portanto, apresentar as contribuições da afetividade no processo de
ensino e de aprendizagem, discutindo ações para o estabelecimento de vínculos afetivos na fase da
educação infantil. Esta pesquisa é um levantamento bibliográfico e consiste em pesquisar a bibliografia
existente sobre a temática envolvida, utilizando as palavras-chave: afetividade, relação professor-aluno,
aprendizagem e ensino infantil. Para tanto, foram feitas buscas junto a trabalhos conclusivos de graduação
e de pós-graduação e artigos científicos disponibilizados no ambiente eletrônico. Dentre os autores
consultados, podem-se citar: Maria Ione Alexandre Coutinho, Vigotsky, Wallon e Grace Kelly de Oliveira. O
aprender é, muitas vezes, entendido somente como a aquisição de conhecimentos, mas não é só isso, ele
vai além. Nesse sentido, é possível concluir que a afetividade não se limita apenas às manifestações de
carinho físico. Portanto, a qualidade das interações que ocorrem em sala de aula, incluindo todas as
decisões de ensino assumidas, refere-se a relações intensas entre professores e alunos, proporcionando
diversificadas experiências de aprendizagem, a fim de promover o desenvolvimento dos mesmos.
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O SENTIDO DA VIDA POR PESSOAS CEGAS NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA.

SANTOS. G.N (AUTOR PRINCIPAL); SCABELLO, E.H (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As cognições sociais acerca do que é deficiência e de quem é o deficiente, bem como a relação da
sociedade com as pessoas com deficiência(s) têm se modificado, embora ainda existam estigmas com
relação à deficiência visual e à cegueira. Estas podem ser incapacitantes, do ponto de vista biológico, mas
podem não restringirem possibilidades e potencialidades humanas. Diante disso, o objetivo desse estudo
foi investigar as relações que pessoas cegas vivenciam com os outros entes e consigo mesmas, bem
como a busca que fazem pelo sentido da vida, a partir da perda da visão. Foram entrevistados três
mulheres e um homem, com idades entre vinte e nove anos e quarenta anos e que perderam a visão por
causas adquiridas. Pretende-se, com este estudo oferecer à população em geral e a comunidade cientifica
uma compreensão acerca da cegueira e da deficiência visual. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa,
de cunho fenomenológico, norteada pela questão: “Fale para mim sobre as suas relações com as outras
pessoas e o mundo ao seu redor e o sentido que você encontrou em sua vida, a partir da perda da sua
visão”. A análise dos depoimentos seguiu os passos de Giorgi (1978) e Bruns (2003): (1) transcrição e
leitura ampla dos depoimentos, a fim de compreender o sentido geral do fenômeno; (2) Apreensão de
significados, a partir das releituras dos depoimentos; (3) Agrupamento das unidades de significado em
categorias, à luz da abordagem de Viktor Frankl e; (4) Síntese e integração das unidades de significado,
buscando captar a essência do fenômeno. Emergiram dos depoimentos as categorias e subcategorias:
Categoria 1. Perda da visão: 1.1 Diagnóstico e Temporalizar e; 1.2 Adaptação; Categoria 2. O Sentido da
Vida. 2.1 Sentido do Trabalho; 2.2 Sentido do Amor e; 2.3 Sentido do Sofrimento e; Categoria 3. Atitude da
Pessoa frente à cegueira. A análise desvelou que o ser humano pode transcender o tempo e o espaço,
ultrapassar momentos de sofrimento e de desespero e descobrir sentidos. A vivência de uma pessoa com
deficiência visual ou cegueira pode envolver preconceitos, discriminações e dificuldades de adaptação,
mas o sofrimento pode levar o homem a visualizar a sua trajetória, perceber o que estava/está sem
sentido e redimensionar a sua perspectiva futura. Logo, pelo sofrimento, pode-se realizar-se
verdadeiramente, tornar-se responsável pela sua trajetória existencial e atingir a sua plenitude. O sentido
pode ser encontrado por meio do trabalho, do amor e do sofrimento e a espiritualidade e a religião também
podem favorecer a autorealização, o julgamento e a avaliação das próprias ações e da própria realidade.
Desse modo, o homem pode não ser livre de se tornar deficiente visual/cego, mas pode escolher e buscar
por algo que lhe gere sentido, em qualquer circunstância e momento vivencial. Não se pode fugir dos
condicionamentos biológicos que uma deficiência encerra, mas, pode-se ter atitudes, ampliando-se
possibilidades frente à vida e a si mesmo, sendo o sentido revelado de modo singular, toda vez que a
responsabilidade e a liberdade humana se engendram na trama das relações do ser-com-o-mundo.
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O USO DA ATIVIDADE AQUÁTICA COM INDIVÍDUOS
QUE APRESENTAM TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA. CONTRIBUIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO- UM ESTUDO DE CASO

JESUS, P.F. (AUTOR PRINCIPAL); PRATTA, E.M.M. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O USO DA ATIVIDADE AQUÁTICA COM INDIVÍDUOS QUE APRESENTAM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO - UM ESTUDO DE CASO
JESUS, P.F.; PRATTA, E. M. M . (ORIENTADORA) CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA –
UNICEP O presente projeto abordou a questão da influência da prática de atividade aquática para o
processo de desenvolvimento de um indivíduo com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o qual frequenta
uma instituição para atendimento de crianças com necessidades educativas especiais em uma cidade do
interior paulista que oferece este tipo de atividade. Este tema é pouco abordado na área de Psicologia com
escasso conteúdo na literatura. Contudo, é de extrema importância para que o psicólogo, em termos de
sua atuação, desenvolva estratégias terapêuticas, visto a mudança do setting clínico para o aquático,
como proposta de ajudar a pessoa com autismo a adquirir um repertório mais funcional. O objetivo do
estudo foi descrever um trabalho individual realizado com um indivíduo com espectro autista dentro de um
setting aquático, procurando avaliar os benefícios que a atividade proporciona no relacionamento
interpessoal e na redução de ecolalia do paciente. O trabalho foi feito no âmbito da abordagem qualitativa
cujos objetivos direcionaram-se a um delineamento descritivo-exploratório. Participaram desta pesquisa
um indivíduo autista, aluno da instituição há 10 anos, sexo masculino, 16 anos, além da mãe, de uma tia
materna e da professora de natação do mesmo. Para a coleta de dados foram utilizados roteiros de
entrevista semiestruturados aplicados, sendo que estes foram aplicados com a mãe, com uma tia materna
e com a professora de natação, bem como um roteiro de observação elaborado especificamente para este
estudo. A partir do material obtido pelas observações realizadas foi feita uma categorização inicial visando
levantar as características observadas do participante em termos de aspectos comportamentais
identificando a evolução apresentada pelo mesmo ao longo do desenvolvimento das intervenções. Estes
eixos foram trabalhados por meio de estatística descritiva básica (cálculos de frequência absoluta e
relativa para cada categoria). Por outro lado, as entrevistas realizadas foram transcritas na íntegra para um
melhor aproveitamento dos dados. Os dados obtidos por meio destas foram tratados por meio do uso da
Análise de Conteúdo Temática, afim de que um discurso comum a todos os participantes fosse revelado.
Os dados obtidos apontaram que a prática de atividades no meio aquático é uma alternativa de
abordagem para pessoas com espectro autista, propiciando o desenvolvimento de outras áreas pouco
estimuladas, permitindo o desenvolvimento das mesmas. Acerca da atuação do psicólogo, destaca-se que
é fundamental que este profissional, sendo um conhecedor do desenvolvimento humano, pode auxiliar o
professor de Educação Física acerca dos comportamentos do aluno para a obtenção de resultados
positivos nas atividades propostas. Portanto, nota-se, que a intervenção aquática apresenta resultados
positivos, tanto nas habilidades aquáticas quanto em termos de melhoras comportamentais. Palavras-
Chave: Transtorno do Espectro Autista; atividade aquática; atividade física adaptada; interação social;
desenvolvimento.
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O USO DO PORTFÓLIO REFLEXIVO NO CONTEXTO
ESCOLAR

DOS SANTOS, M.F.C (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, R.H.DA (ORIENTADOR)
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa teve por objetivo principal estudar o portfólio e suas manifestações no contexto
educacional, a partir das referências bibliográficas sobre o tema e as maneiras que estas indicam acerca
do modo como este método deve ser utilizado na aprendizagem das crianças. Portfólio é um instrumento
de avaliação continua, de caráter reflexivo e deve ser construído a partir da parceria entre aluno e
professor no processo de ensino e aprendizagem. As principais intenções do portfólio relacionam-se à: a)
autonomia na construção do seu conhecimento, b) maior aproximação de aluno e docente, c) aluno se
torna critico diante do conhecimento; dentre outras habilidades que o mesmo possibilita desenvolver
durante sua elaboração. Justifica-se a realização de estudos sobre essa temática, uma vez que, é através
da construção do conhecimento sobre a mesma que conseguiremos atender à necessidade que
corresponde à parceria entre aluno e professor no processo de ensino e aprendizagem, desenvolvendo o
caráter reflexivo dos alunos e a avaliação contínua do trabalho de ambos. Buscamos, no desenvolvimento
da pesquisa caracterizar o portfólio no processo de ensino e aprendizagem, buscando identificar de que
modo a revisão bibliográfica nos apresenta este instrumento como possibilitador da reflexão e da avaliação
contínua. A pesquisa, dessa forma, consiste em uma revisão bibliográfica e fundamenta-se na revisão de
livros, dissertações de mestrado, teses doutorado e artigos disponibilizados em sites especializados. A
revisão bibliográfica teve por base os seguintes autores que se debruçam sobre o tema: SÁ-CHAVES
(2000; 2005); VILLAS BOAS (2005), SHORES & GRACE (2001), SORDI (2011), CERMINARO (2013;
2015) RAIZER (2007), RAMIRES (2008). Os resultados nos mostram que a avaliação através do portfólio
no contexto educacional reforça a ideia de que o uso deste instrumento possibilita a alunos e professores
uma avaliação contínua de seu processo de ensino e aprendizagem, desenvolvem um pensamento
reflexivo sobre este processo e instalam o diálogo no decorrer deste processo. O uso desse instrumento
vem ganhando espaço no contexto escolar e os resultados desta pesquisa apontam para a importância
dessa ressignificação a respeito de como desenvolver o processo avaliativo dos alunos em contexto
escolar. A temática ainda é nova e não amplamente estudada e isso pode ocasionar desentendimento no
contexto educacional, fazendo-se, assim, necessário, um aprofundamento com vistas à maior apropriação
e entendimento.
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ÓCIO E CAPITALISMO: UM ESTUDO DA OBRA DIREITO
À PREGUIÇA, DE PAUL LAFARGUE

TIERE, A. H. (AUTOR PRINCIPAL); LAFARGUE, PAUL. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: Analisando o livro “ Direito à Preguiça” (LAFARGUE, 1883), depreende-se como a
sociedade cristalizou a necessidade do trabalho, porquanto o capitalismo industrial construiu os alicerces e
mudou toda a estrutura e o pensamento do corpo social moderno em uma ideologia, a qual condiciona a
consciência dos indivíduos conforme a economia e o tempo de onde eles vivem. Entretanto, a atualidade
da discussão de Lafargue em meio ao desenvolvimento tecnológico, com máquinas ocupando grandes
espaços no mundo do trabalho, faz com que seja muito discutida a questão da importância do ócio para o
desenvolvimento humano e para o próprio modo de produção capitalista. Diante do exposto, o estudo
destaca uma perspectiva histórica, visando descrever o contexto e as críticas de Lafargue em seu
manifesto e como permanece a crise da despersonalização existencial em face aos imperativos do tempo
produtivo. OBJETIVOS: Explicar o que é o Direito à Preguiça, quais os motivos de sua criação e como ele
pode ser identificado dentro do panorama contemporâneo do trabalho. METODOLOGIA: Foi realizada
pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos. DESENVOLVIMENTO: Percebe-se o eco das lutas
pelo direito ao descanso no Brasil com base no caput do artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho.A
partir da análise do material, verifica-se que a garantia de momentos para ócio e alimentação se
regulamentaram, atendendo ao princípio maior do nosso ordenamento jurídico - a dignidade humana,
assim como a previsão de direitos sociais. O contexto em que se escreveu a obra Direito à Preguiça foi
marcado por grande embate social, pois sem regulamentação de direitos em importantes esferas, como a
civil, social e político, o trabalhador foi privado de exercer plenamente sua cidadania, mas especialmente
de viver em condições dignas dentro e fora do ambiente do trabalho. Entretanto, verifica-se ainda no
mundo contemporâneo a constituição de um paradoxo recorrente no mundo capitalista para as classes
trabalhadoras que, por um lado, é a promessa de um futuro de riquezas e conquistas sociais através do
trabalho e, por outro lado, a degeneração do indivíduo na busca desse ideal. Hodiernamente, no Brasil, há
a regulamentação dos direitos trabalhistas, assim, não temos o mesmo problema que os operários do
século XIX, a falta de normas garantidoras. No entanto, na prática o direito se mostra comprometido, até
mesmo de condições íntegras de trabalho, o que nos motiva a discutir: Por que ainda se faz presente
problemas relacionados ao trabalho, mesmo entre o uso de tanta tecnologia? Quais são os novos desafios
do trabalho? Qual o equilíbrio a que se pode chegar entre o Direito à Preguiça e o Capitalismo?
Conclusões:A crítica de Lafargue opõe o Direito à Preguiça às consequências do trabalho, uma vez que o
valor do ócio (preguiça) não se exaure por si só, é preciso que ele se consolide como uma forma de
empoderamento pessoal e resistência à opressão laboral. Desse modo, os estudos de Lafargue
demonstram que o Direito à Preguiça não é um combate a princípios de uma sociedade capitalista, muito
menos uma apologia contra o trabalho, mas sim uma manifestação à favor de uma vida digna, menos
controlada pelo mercado, propícia para transbordamento em toda a sociedade do valor de ser humano.
Por fim, evitar essa contradição, manter a integridade da pessoa humana e estabelecer uma nova tábua
de valores, mostrando a importância da vida além do trabalho são os objetivos da obra.
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OS QUATRO PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO

BARBERIS, R. S. P. (AUTOR PRINCIPAL); PINTO, L. L. (CO-AUTOR);
BENETTI, G. R. (CO-AUTOR); LOPES JR, J. C. (CO-AUTOR); MATHIAS, F.

P. (CO-AUTOR); RODRIGUES, V. (CO-AUTOR); ASSIS, M. E. S.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

AS TAREFAS MAIS RELEVANTES DOS QUATRO PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ADMINISTRAÇÃO
BARBERIS, R. S. P. (AUTOR); BENETTI, G. R. (COAUTOR); LOPES JR, J. C. (COAUTOR); MATHIAS, F.
P. (COAUTOR); PINTO, L. L. (COAUTOR); RODRIGUES, V. (COAUTOR); ASSIS, M. E. S.
(ORIENTADORA) Com base no tópico "Fundamentos do Pensamento Administrativo", disciplina sendo
administrada em sala de aula, no segundo semestre de 2018, resolvemos desenvolver nosso trabalho
referente ao tema “Os Quatro Princípios da Administração”, explicitando as tarefas mais relevantes em
cada um desses princípios, bem como a maneira pela qual cada um deles deve ser planejado e testado
com a finalidade de racionalizar e maximizar seus “frutos”. Esses princípios podem ser comparados a um
jogo de futebol: assim como o jogador deve saber os fundamentos básicos para jogar bem e vencer, tais
como cabecear, passar a bola corretamente, chutar e fazer gol; na administração, é muito relevante
conhecer seus quatro fundamentos básicos para que o resultado seja o melhor possível. No jogo, ganha-
se uma partida se os jogadores cumprirem adequadamente seus papéis; na administração, a empresa, os
funcionários, todos vencem quando colocam em prática os saberes que os teóricos da administração
fornecem em artigos e livros. Mais quais são as funções tão essenciais na vida de um administrador? a)
planejamento, que pode estar presente desde a simples tarefa do dia a dia até a elaboração de um
primoroso projeto comercial; b) organização, que se baseia em segmentar as responsabilidades, ou seja,
as atividades a serem desenvolvidas a fim de facilitar a sua feitura. É relevante salientar, ainda, que a
organização e a administração estão tão intrinsecamente ligadas que se pode considerá-las uma
dicotomia, como uma moeda com cara e coroa. Uma organização sem a administração, para Drucker, é
apenas muitas pessoas juntas, isto é, um “amontoado” de gente. Ele reafirma isso ao dizer que a
administração é uma disciplina de estudo, mas é primordialmente “gente”, pois quem administra, organiza
são pessoas, não “forças, nem fatos”; c) controle, sinônimo de êxito, ou seja, supervisionar a evolução das
atividades dos setores ou departamentos, reconhecendo as falhas no processo ou na implementação de
melhorias, objetivando maiores resultados e assegurando, portanto, a execução do plano definido; d)
direção, que ocorre por intermédio da coordenação e condução de pessoas que executam os trabalhos
planejados. A direção é a etapa que interpreta objetivos e planos para instruir os funcionários a realizar
suas tarefas de forma eficaz e coerente com o que foi definido, tornando as propostas aplicáveis. Tem-se
aqui a importância do líder que deve ter a capacidade de comunicar, instruir, coordenar e motivar, para que
ótimos resultados sejam gerados para a organização.
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PATRIMÔNIO INDUSTRIAL CONSTRUÍDO NA ÁREA
URBANA DE SÃO CARLOS, 1890 A 1930: MUDANÇAS E

PRESERVAÇÃO.

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

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Introdução: O projeto de pesquisa proposto integra a linha de pesquisa "história, teoria e práticas da
restauração e preservação do patrimônio cultural", desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa "Cidade,
arquitetura e patrimônio" (CAP), sediado na UNICEP (São Carlos), e tem como objetivo identificar e
estudar as características, a localização e o papel das primeiras indústrias na cidade de São Carlos entre
os anos de 1890 e 1930. Pretende-se, com a pesquisa, indicar e analisar o conjunto arquitetônico
industrial de São Carlos que está preservado, efetuando-se um inventário para registrar as características
físicas das edificações e suas condições de conservação e preservação. O reconhecimento social para
preservar demais edificações é evidente, porém ao se tratar de galpões industriais ele é quase nulo, deve-
se compreender que a conservação industrial tem também sua relevância histórica, assim como as
demais. Objetivo: Tal projeto busca investigar a importância do crescimento industrial na cidade em relação
à economia do período, tal como sua influência nas transformações e vocações no núcleo urbano. Visa
também caracterizar sua geografia inicial e os deslocamentos ocorridos do perímetro central, assim como
o impacto da adoção do trabalho livre e a imigração estrangeira para a diversificação dessa indústria
nascente na cidade, já que a industrialização na cidade de São Carlos é posterior à abolição da
escravatura, embora desde 1880 já houvesse uma pequena manifestação industrial, juntamente com um
significativo crescimento populacional devido à construção da ferrovia e à oferta de novos empregos. A
proposta é obter um panorama dessa indústria nascente, ainda com caráter de pequenas fábricas e
manufaturas, mapeando sua localização, seu desenvolvimento e sua dimensão na economia, vida social
cotidiana e no urbanismo da cidade, em meio à economia cafeeira, registrando e documentando os
exemplares preservados para valorização da memória e da história local. Metodologia: A pesquisa se
baseia em levantamentos documentais, iconográficos e bibliográficos do conjunto industrial de São Carlos,
encontrados na Fundação Pró-Memória da cidade e nas bibliotecas da UNICEP, USP e UFSCar para que
se possa traçar um histórico industrial da cidade e, posteriormente, elaborar um mapa com a localização
das principais indústrias do município durante o período escolhido. Referências: Blog Lugar do Trem.
Disponível em: http://www.lugardotrem.com.br/2013/06/estacao-52-mapa-antigo-do-municipio-de.html
Fundação Pró-Memória de São Carlos. Acervo digital fotográfico. São Carlos, 2018. Disponível em
http://www.promemoria.saocarlos.sp.gov.br/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=186&Itemid=187. Acesso em: 3 out. 2018. LIMA, Renata Priore. Limites da legislação e o
(des)controle da expansão urbana, São Carlos: 1857-1977. São Carlos: EdUFSCar, 2008. TRUZZI,
Oswaldo Mario Serra; NUNES, Paulo Reali; TILKIAN, Ricardo. Café, indústria e conhecimento: São
Carlos, uma história de 150 anos. São Carlos, EdUFSCar/2008.p. 104-124. TRUZZI, Oswaldo Mario Serra.
Monografia 1. Café e indústria: São Carlos 1850-1950. São Carlos, Arquivo de História Contemporânea –
UFSCar/1986.p. 155-208.
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PEDAGOGIA WALDORF: CONTRIBUIÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

SILVA, S (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, R.H.DA (ORIENTADOR); MANGILI,
R.M.A. (CO-ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA CURSO DE PEDAGOGIA PEDAGOGIA WALDORF -
CONTRIBUIÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL Scarlet da Silva Orientação: Profa. MSc. Regina Helena da
Silva - CPF: 100897188-01 RG: 17353896-4 O presente trabalho tem como proposta compreender os
fundamentos teóricos e básicos e algumas práticas da Pedagogia Waldorf, elaborado pelo filósofo Rudolf
Stener, afim de mostrar suas contribuições relevantes para a Educação Infantil. Portanto a justificativa para
esse trabalho é de que a Pedagogia Waldorf oferece uma vasta contribuição para a Educação Infantil, por
perceber uma grande preocupação com o desenvolvimento completo do ser humano. Esta contribuição
pode auxiliar os profissionais da educação a terem um olhar voltado para diversos ângulos da capacidade
e do desenvolvimento infantil. O objetivo desta pesquisa é conhecer a Pedagogia Waldorf e identificar
possíveis contribuições teóricas e práticas para a Educação Infantil. Elencar a importância do brincar no
desenvolvimento cognitivo na Educação Infantil; discutir sobre como as práticas educativas da Pedagogia
Waldorf busca o desenvolvimento educacional; refletir sobre os fatores que são levados em conta para
avaliar a prontidão escolar para o ensino fundamental na Pedagogia Waldorf. O presente trabalho é um
levantamento bibliográfico, para sua realização foram pesquisados livros, artigos, relatos de experiencias,
sites especializados, documentários e depoimentos de profissionais. Os principais referenciais teóricos aos
quais tive acesso foi Rudolf Lanz, Rudolf Steiner, e Valdemar W. Setzer. Este trabalho visa trazer um
despertar para o conhecimento e desenvolvimento da metodologia Waldorf, uma iniciação para aqueles
que ousam e querem fazer diferente, para aqueles que acreditam na educação como um meio de
transformação e de desenvolvimento integral do ser humano e não só para o desenvolvimento cognitivo
profissional.
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PIM: Estudo da inteligência criativa para mercado de trabalho A Inteligência criativa se compõe de
inúmeros fatores, todos com possibilidades de ser aprendidos e desenvolvidos de modo a aumentar a sua
criatividade. O principal objetivo dessa pesquisa é entender como a Inteligência Criativa pode ser usada no
ambiente de trabalho. O tema foi abordado pelo professor Bruce Nussbaum (2013) em seu livro Creative
Intelligence, em português, Inteligência Criativa, onde ele enumera cinco competências da Inteligência
Criativa: 1 - Conectar informações de várias fontes de maneiras novas e inusitadas, utilizando suas
próprias experiências e aspirações como um ponto de partida para sonhar com coisas diferentes; 2 -
Compreender seu quadro de referência, ou seja, sua forma de ver o mundo em relação aos outros, para
conseguir mudar as perspectivas de acordo com a situação que estiver vivendo; 3 - Sempre trabalhar da
forma mais lúdica possível, pois esse formato nos torna mais dispostos a assumir riscos, explorar
possibilidades e a caminhar pela incerteza sem ser paralisado pelo medo do fracasso; 4 - Se você gosta
de reinventar produtos e processos, a hora é esta: já é possível fazer isso graças a uma série de novas
tecnologias e ferramentas; 5 - Pessoas criativas de verdade não ficam só na fase das ideias, então, que tal
já começar a executá-las? O conceito de Inteligência criativa é um tema atual que vem como o grande
diferencial do século XXI e o maior ativo que uma pessoa é uma empresa pode ter para se diferenciar das
demais. Para o pesquisador, os métodos tradicionais para lidar com problemas já se tornaram
ultrapassados, porque, de acordo com ele, o mundo em vivemos atualmente está submetido às forças em
Vuca: volatility, uncertainly, complexity e ambiguity. Em português, volatilidade, incerteza, complexidade e
ambiguidade. Ou seja, na maioria das vezes não sabemos nem mesmo qual é o problema exato e muito
menos a resposta para dar a ele. É aí que a Inteligência Criativa entra em ação, gerando inovação ao
tentar descobrir causas, soluções e resultando em habilidades para criar produtos e enquadrar novos
problemas em novos formatos para conseguir resolvê-los. Toda mente criativa é uma mente objetiva, não
excessivamente respeitada pelos padrões que estão em vigor, pois a criatividade tem a liberdade para
poder observar com certa naturalidade, sem estudos para poder olhar com um olhar novo. Muitas vezes as
pessoas que ficam encharcadas de um conhecimento oficial perdem um pouco esse espaço e a liberdade
de olhar com naturalidade. Atualmente, as empresas que se recusam a ser criativa, não aprimorando os
seus produtos e sua estrutura, ou não estando atentas as novas descobertas desenvolvidas em outras
partes do mundo, estão fadadas a serem superadas rapidamente e, assim, esquecidas. É preciso ter
cuidado para que as organizações não reprimam a criatividade ao conter ideias dentro de padrões rígidos,
implementando uma cultura capaz de represar a inovação, visto que um gestor criativo pode ajudar as
pessoas a se desenvolverem melhor. Para estimular a criatividade, os executivos precisam compreender
os movimentos, a massa crítica e os pontos de desequilíbrio do processo de desenvolvimento de soluções
criativas. Ao reconhecer essas etapas, conseguem proporcionar os estímulos corretos e no momento
adequado.
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O objetivo deste estudo é propor um plano de marketing para uma empresa de fotografia WFK
Frame2Frame na cidade de São Carlos – SP, que está passando por dificuldades para atrair e manter os
seus atuais e antigos clientes, pois na cidade de São Carlos existe um número considerável de fotógrafos.
Segundo Drucker (1998) “Marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada. É o
negócio total visto do ponto de vista de seu resultado final, isto é, do ponto de vista do consumidor... O
sucesso empresarial não é determinado pelo fabricante, mas pelo consumidor”. Segundo Kotler e
Armstroong (2007): “por meio do planejamento estratégico, a empresa decide o que deseja fazer com
cada unidade de negócios. O planejamento de marketing implica decidir quais estratégias de marketing
ajudarão a empresa a atingir seus objetivos estratégicos gerais. É necessário um plano de marketing
detalhado para cada negócio, produto ou marca”. A pesquisa de campo é realizada na empresa WFK
Frame2Frame. A pesquisa é de natureza qualitativa, um estudo de caso. Os instrumentos de dados
utilizados são: um questionário aplicado aos clientes e roteiro com o proprietário. O questionário contou
com 21 entrevistados, sendo que todos eram clientes da empresa. A partir desses dados foi constatado
que, dos 21 entrevistados 14 foram fotografados pela empresa e o restante utilizou outros serviços. Os
clientes que utilizaram o serviço fotográfico, em sua grande maioria foram para ensaios fotográficos.
Verificou-se que os entrevistados conheceram a empresa através de indicações e rede sociais. Os pontos
fortes da empresa em relação aos clientes são qualidade e inovação, e os pontos fracos a serem
melhorados são preço, pontualidade e a propaganda. Após a análise dos dados e todas as informações
obtidas durante o estudo, é definido alguns pontos a serem melhorados e estratégias para serem
aplicadas. Para melhorar o fluxo de clientes, é necessário fazer parcerias com outras empresas para
possíveis eventos corporativos, sociais, comerciais e etc. Visto que o fortalecimento da divulgação da
empresa é um ponto a ser melhorado, outra estratégia, com baixo investimento a ser implantada é a troca
de serviços com uma agência de publicidade. Para a melhoria no prazo de entrega é fundamental que o
proprietário invista na contratação de um profissional para agilizar a entrega de produtos e serviços. O
contratado entrará em uma rotina de procedimentos voltado para a pontualidade dos serviços, para que
não ocorra nenhum tipo de atraso. O procedimento que a empresa deve adotar para as sessões de fotos
deve ocorrer desde o atendimento, captação de fotos, seleção, tratamento de imagem, diagramação da
lâmina, aprovação do cliente, a impressão do material e a entrega para o cliente dentro dos prazos
estabelecidos pela empresa. Conclui-se que a qualidade diferenciada do produto e do serviço aumenta os
custos inviabilizando a redução do preço. As estratégias a serem implantadas são estratégias de
pontualidade na entrega e para isso a empresa fará a contratação e desenvolvimento de um novo
funcionário para o atendimento, produção e entrega do produto. A estratégia de divulgação será
desenvolvida através de permutas e parceria com outras empresas.
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As pequenas empresas, muitas das vezes, não se tornam competitivas no mercado por não saber utilizar
as ferramentas de marketing. No Brasil e em grande parte da América Latina, é constantemente
confundido e restringido apenas a publicidade e propaganda (WEILER, 2017). O objetivo geral da
pesquisa é pesquisar as ferramentas de marketing para o desenvolvimento da pequena empresa,
identificar as estratégias de produtos e serviços diferenciados da concorrência e o principal entender a
relação da pequena empresa com seus clientes. Mix de marketing se caracteriza como “o conjunto de
ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-
alvo.”. Dessa maneira, há quatro grupos que compreendem o mix de marketing, denominadas os quatro
P’s de marketing: o produto, preço, praça (ou ponto-de-venda) e promoção (KOTLER e ARMSTRONG,
2000). Segundo Campomar e Ikeda (2006), o planejamento de marketing possui as seguintes etapas: -
Análise da situação: análise das forças macro ambientais e do ambiente da empresa. Pode-se fazer a
análise SWOT: analisa-se as forças e fraquezas do ambiente interno da empresa frente ás ameaças e
oportunidades do mercado. - Objetivos: com base na análise da situação, a empresa identifica as
oportunidades, define os mercado-alvo, e estabelece metas e prazos para alcançá-los; - Estratégia:
escolhe-se a linha de ação mais eficaz para a empresa alcançar os objetivos; - Tática: a estratégica deve
ser explicada detalhadamente em relação aos quatro O’s (objeto, objetivo, organização e operação), junto
com as ações a serem tomadas, os prazos, e indivíduos que vão executar o plano; - Orçamento:
descrevem-se os custos relacionados às ações planejadas, que são necessários para alcançar os
objetivos da empresa; - Controles: são estabelecidos períodos de revisão e medidas para avaliação do
plano. A pesquisa de campo é realizada em uma pequena empresa do ramo da construção civil. O
instrumento de coleta de dados é um roteiro de entrevista aplicado ao proprietário da empresa e um
questionário aplicado aos clientes que visitaram a empresa no mês de setembro. A pequena empresa
possui um ponto de venda estratégico devido à localização e ao fluxo de pessoas que frequentam a
organização. Os pontos fortes da empresa são o preço e qualidade dos produtos. O “boca-boca” é a
principal estratégia de divulgação da empresa. Os pontos fracos identificados nesta pesquisa foram: falta
de divulgação e o controle de estoque. Portanto conclui-se que a empresa precisa desenvolver uma
estratégia de publicidade e propaganda em mídias eletrônicas e redes sociais, além de desenvolver um
sistema de controle de estoque mais eficaz que identifique os produtos mais vendidos e procurados pelos
clientes.
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Atualmente a situação econômica brasileira é crítica e os números não deixam dúvidas da dimensão do
problema em que o país se encontra, muito embora o governo tente mascarar a situação já que há a falta
de um direcionamento correto para que o Brasil cresça internamente. Diante da situação exposta, é de
grande importância evidenciar, entender e procurar saber executar de uma forma mais efetiva as principais
políticas econômicas, ajudando assim a compor o cenário macroeconômico brasileiro, o qual tem um
reflexo direto na vida da população devido ao impacto que cada uma dessas políticas exerce na economia.
A macroeconomia estuda o comportamento global do sistema econômico e contempla os estudos dos
impactos da inflação, juros, desemprego, crescimento econômico, distribuição de renda, igualdade,
pobreza, entre outros, na vida econômica das pessoas. Os instrumentos mais utilizados pelo Estado são
as políticas fiscal, monetária, cambial, comercial e de rendas. A política fiscal é basicamente os impostos
arrecadados para custear gastos públicos e está presente em todas as ações no que se refere ao
recebimento de tributos e taxas por serviços prestados. Hoje o país está em uma situação econômica em
que nem sempre o governo atinge seu objetivo, devido a falhas na execução dessas políticas, aliado aos
desvios de dinheiro por meio da corrupção, fazendo com que o que seria para o “bem” da população
acabe sendo desviado para gastos pessoais dos governantes. A política fiscal visa também reduzir os
índices inflacionários, valorizar a renda e incentivar o consumo. A política monetária é executada pelo
governo por meio da oferta/restrição da quantidade de moeda e de títulos públicos ofertados pelo governo,
sem perder o equilíbrio que o processo requer, evitando-se o aquecimento exagerado da demanda ou a
sua retração e, por fim, proteger a moeda nacional da desvalorização frente a moedas internacionais.
Dessa forma, quando bem executada, a política monetária mantém investimentos e impulsiona o
desenvolvimento econômico interno. A política cambial é a administração das operações cambiais, ou
seja, é administrar o processo de compra e venda de outras moedas e a manutenção por parte do Tesouro
Nacional, de um nível adequado de moedas estrangeiras para que o país possa fazer frente aos
pagamentos de importações de financiamentos governamentais e empresariais realizados em moeda
estrangeira. Uma taxa de câmbio valorizada torna a moeda nacional mais forte em relação a moedas
estrangeiras, melhorando seu poder de compra, colocando o país em uma situação confortável nesse
aspecto, ou seja, pagar pela importação de produtos. Entretanto, a moeda valorizada torna mais difícil as
exportações e, com isso, gera menos estímulo ao setor exportador, o que poderá - se não corrigida a taxa
de câmbio - provocar desemprego nas empresas exportadoras por falta de preços competitivos no
mercado internacional. O objetivo é evidenciar que se o Estado agir de forma íntegra, honesta e aplicar
bem as políticas públicas na área econômica, a chance de crescimento do país é possível. Agir de forma
efetiva e bem orquestrada com essas políticas irá aquecer a economia, tornando favorável o mercado para
os empresários que irão investir no país, com a consequente geração de emprego, renda, consumo,
estabilidade e crescimento econômico, com reflexos positivos no nível de desemprego e de qualidade de
vidas das pessoas.
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A escassez de moradia adequada está inserida em um dos maiores problemas da sociedade
contemporânea. Ainda que essa adversidade não seja restritamente vinculada à realidade brasileira, há
um caráter concentrador nos grandes centros urbanos brasileiros, fato que pode comprometer a qualidade
de vida nas metrópoles. O último levantamento sobre o déficit habitacional até a presente data, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e reafirmado pela Fundação João Pinheiro (
FJP), foi concluído em 2015, em que atesta que o déficit corresponde a 6,355 milhões de domicílios, dos
quais 5,572 milhões, ou 87,7%, estão localizados nas áreas urbanas e 783 mil unidades encontram-se na
área rural. Nesse contexto, podemos precisamente afirmar que há um conflito que envolve o direito à
moradia nos grandes centros urbanos, pautado em direitos fundamentais, almejando uma urbanização
sustentável. O acesso à propriedade e ao direito à moradia são direitos sociais constitucionalmente
tutelados, que neste projeto de iniciação científica, serão analisados no âmbito de duas narrativas: da
Justiça e da mídia impressa, em São Paulo. A problemática que norteia a pesquisa pauta-se na seguinte
pergunta: Há um conflito entre a percepção jurídica do direito fundamental à moradia frente ao direito
fundamental de propriedade, sob o ponto de vista da Justiça e das matérias veiculadas pela mídia?
Definiremos nosso corpus realizando o seguinte recorte metodológico: as ações de reintegração de posse
dos imóveis abandonados, julgadas nos últimos dois anos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP) e, para discutir a visibilidade do direito social à moradia, a partir da grande imprensa,
selecionaremos eletronicamente as notícias publicadas no jornal Folha de São Paulo (FSP), em busca de
uma análise sob a ótica da Análise do Discurso, abordando o conceito de ethos. Buscamos compreender
se há ou não, a aplicação da eficácia horizontal imediata dos direitos fundamentais no âmbito das relações
privadas. Nesse contexto, investigaremos de que maneira a mídia paulistana se posiciona em sua
formação discursiva sobre o direito social à moradia, e qual conteúdo é veiculado dentro de um contexto
político-social.
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O objetivo desta pesquisa é descrever as práticas e processos de gestão de pessoas em uma pequena
empresa do setor agrícola. A Administração de Recursos Humanos teve seu início na década de 1960,
quando essa expressão passou a substituir as utilizadas no âmbito das organizações: Administração de
pessoal e Relações Industriais (GIL, 2009). A Administração de Recursos Humanos tem como objetivo
oferecer para a organização uma visão sistêmica de seu pessoal. A expressão Gestão de Pessoas visa
substituir Administração de Recursos Humanos, que, ainda mais, é a mais comum entre todas as
expressões utilizadas nos tempos atuais para designar os modos de lidar com as pessoas nas
organizações. Os argumentos em prol dessa mudança de nomenclatura ressaltam que o termo
Administração de Recursos Humanos é muito restritivo, pois implica a percepção das pessoas que
trabalham numa organização apenas como recursos, ao lado dos recursos materiais e financeiros. Por
isso mesmo, alguns autores, adeptos da Gestão de Pessoas, procuram designar as pessoas que
trabalham nas organizações, não mais como empregados ou funcionários, mas como cooperadores ou
parceiros (GIL, 2001). A Gestão de Pessoas é uma das áreas que mais tem sofrido mudanças e
transformações nestes últimos anos. Com a globalização dos negócios, o desenvolvimento tecnológico, e
o intenso movimento pela qualidade e produtividade, as empresas estão investindo cada vez mais na GP,
realizando a aplicação de processos básicos. A pesquisa de campo é realizada em uma empresa de
máquinas agrícolas (empresa A), sendo qualitativa descritiva exploratória com base na verificação e
aplicação dos processos de gestão de pessoas, com um roteiro de entrevista aplicado ao Supervisor de
Recursos Humanos. Segundo a entrevista com o Supervisor, pelos registros e conhecimento que tem
sobre o setor da empresa, a mesma demonstrou a grande importância da gestão de pessoas para a
organização, pois é ela quem coordena, planeja e mantém a integridade dos colaboradores, tanto nos
quesitos de contratação, capacitação, programa motivacional, plano de carreira até seu desligamento ou
aposentadoria. Atualmente a empresa possui 48 funcionários, capacitados para atingir seus objetivos do
presente. Para os objetivos em longo prazo, a empresa está estreitando novos treinamentos e
capacitações para novas contratações. A empresa apresentou um programa de recrutamento interno, para
que sempre consiga promover os talentos que já possuem dentro da organização de modo a observar a
capacidade do colaborador em assumir o cargo novo. Quando a empresa opta por contratar talentos
externos, é estipulada a descrição de cargo (tarefas, responsabilidades e ferramentas). A organização
realiza periodicamente a avaliação de desempenho, por supervisores e coordenadores de cada equipe, no
entanto, pode ser aplicada a qualquer momento caso seja necessário. Neste estudo foi possível observar
que a organização pesquisada coloca em prática as ações da gestão de pessoas, se preocupando com os
colaboradores, nos aspectos do seu desempenho profissional e na sua realização como contribuinte na
empresa, indicando a partir da análise entre todo estudo sobre Gestão de Pessoas, com as práticas e
processos aplicados na empresa A. Conclui – se então que, com a Gestão de Pessoas é possível criar um
bom e produtivo ambiente de trabalho, onde a empresa e os colaborados atingem o sucesso.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

: O Imposto de Renda (IR) surgiu há muito tempo da necessidade, por parte do governo, em arrecadar
impostos sobre a renda das pessoas. Ao longo do tempo, foram criados vários métodos, leis e regras que
modificaram o Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no
que se tem atualmente. Quando foi elaborado o projeto de imposto de renda, estabeleceram-se duas
formas para apurar a base de cálculo: a renda presumida (que se baseava nas riquezas do exterior) e a
declaração. No entanto, a declaração ficou estabelecida como essencial para se fazer o lançamento. Com
os anos, foi estabelecida uma obrigatoriedade de se declarar o imposto de renda. Ao longo dos anos,
foram realizadas diversas reformas tributárias. Atualmente, o imposto de renda varia conforme a inflação
cresce ou decresce no país. Existem também algumas despesas que são de interesse na declaração do
Imposto de Renda (IR). São as despesas dedutíveis, ou seja, os gastos considerados essenciais.
Despesas com dependentes e com educação (do ensino básico, incluindo cursos técnicos e
profissionalizantes, até o nível superior) são dedutíveis até certo limite. Para o Imposto de Renda (IR) de
2018, esses valores são de R$ 2.275,08 mensais por dependente, e de R$ 3.561,50 para gastos com
educação. Despesas médicas como gastos com internações são abatidas integralmente, desde que
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e dos seus dependentes. O principal objetivo desta
pesquisa será a explicação de alguns conceitos da declaração do imposto de renda. A metodologia
aplicada se constitui na descrição do processo para a declaração, mudanças, congelamento atual da
tabela de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e a medida do Governo para a regularização. Além
disso, procurou-se analisar os planos de governo dos Candidatos à Presidência do Brasil em 2018 e suas
propostas em relação à temática. O resultado da pesquisa será um levantamento dos pontos positivos e
negativos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para os próximos anos, bem como a real
necessidade de ajuste de taxas e alíquotas, pois essa defasagem pode alavancar outros problemas na
economia do país.
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QUAL O COMPORTAMENTO DO PÚBLICO FEMININO EM
RELAÇÃO AO CONSUMO DE SAPATOS?

SILVA, NATALIA CAROLINE (AUTOR PRINCIPAL); SILVA, JESSICA
GARBUIO (CO-AUTOR); GOMES, WENDY FREITAS (CO-AUTOR); GALLO,

A. R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O maior desafio, atualmente para as organizações que estão inseridas no mercado competitivo, é lidar
com a concorrência que tem se intensificado a cada dia. No cenário globalizado, os empreendedores
devem manter-se posicionados, de maneira a utilizar as ferramentas estratégicas definidas pelo marketing,
para obter diferencial competitivo. Com isso, se faz necessário que as organizações estejam atentas às
mudanças do mercado, sejam flexíveis e consigam traçar as melhores estratégias para satisfazer seus
clientes. Assim, o Marketing possui ferramentas que visam analisar e compreender o perfil de cada
consumidor, buscando a melhor estratégia a ser utilizada em cada seguimento. Através dos estudos de
mercado, são desenvolvidos produtos capazes de atender, e até mesmo criar necessidades. Através da
aplicação da pesquisa de mercado, com o público alvo previamente definido, é possível relacionar
comportamentos de consumidores a fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Culturalmente, a
pessoa é direcionada a consumir determinada marca que já é consolidada no mercado; economicamente,
toma as decisões de acordo com a situação financeira; socialmente, utiliza grupos como referência de
consumo; e, psicologicamente, o individuo opta por um produto que alivie seus prazeres imediatos. O
objetivo desta pesquisa é entender o consumo de calçados do público feminino da cidade de São Carlos,
buscando compreender os fatores que impulsionam a maior parte das compras. Para comprovação, foi
realizada uma revisão literária baseada em autores conceituados no assunto como Kotler, Porter,
Maximiano dentre outras referencias acadêmicas. Além da parte teórica, foi realizada uma pesquisa de
campo explicativa, quantitativa por meio de um questionário com perguntas fechadas para levantar
informações do público consumidor, e definir tendências de consumo. Através dos dados coletados
podemos constatar que a maior parte do público entrevistado possui entre 19 e 30 anos com renda
própria, nível de ensino superior, são solteiras e sem filhos, possuem uma média de consumo de sapatos
de três vezes ao ano, julgam que suas compras são realizadas por necessidade, porém afirmam que
compram mesmo quando não precisam. Consideram que a qualidade é principal fator de decisão, gastam
até R$ 300,00 reais em suas compras, possuem até 15 pares de sapatos que acreditam ser número
suficiente e, por fim, preferem comprar em lojas físicas. O estudo do comportamento do público feminino
de consumo de sapatos foi utilizado para entender como, quando e porque as pessoas compram. Até qual
ponto a marca, o posicionamento e a qualidade se tornam fatores influenciadores de decisão de compra.
Considerando todos os fatores mencionados, buscou-se através da pesquisa de campo, interligar dados
do comportamento do público-alvo a fim de explicar qual é o influenciador final no momento da compra.

CIÊNCIAS HUMANAS 289



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

QUEM LÊ UM CONTO, AUMENTA UM PONTO: A
IMPORTÂNCIA DE LER PARA A CRIANÇA.

TOMAZ, T.B.S (AUTOR PRINCIPAL); VIVEIROS, D.C.S (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O acesso à tecnologia aumentou o número de pessoas que leem algum tipo de texto ou notícia, porém
grande parte dessas pessoas estão presentes no auto índice de analfabetismo funcional, porquanto que
para eles ler é simplesmente decodificar o que está escrito, ou seja, transformar em sons o que se vê,
visto que não entendem a verdadeira mensagem que aquela determinada leitura esta transmitindo. A
realização desta pesquisa tem como justificativa científica e social porque apresenta métodos que
incentivam o hábito da leitura e expõem os ganhos qualitativos que ela traz as crianças, como a interação,
a interpretação, a qualidade na escrita, na oralidade, vocabulário diferenciado, o desenvolvimento do
imaginário, entre outros. Objetiva-se apresentar os incentivos necessários para desenvolver a prática da
leitura por parte das crianças. A pesquisa foi feita por meio de levantamentos bibliográficos,
fundamentados em livros, artigos científicos, sites de pesquisa e trabalhos conclusivos de graduação e
pós-graduação. Dentre os autores que se destacam nessa revisão, podem-se citar: Edi Fonseca, José
Morais e Paulo Freire. O professor como mediador deve impulsionar o ato de ler desde a primeira infância,
trabalhando com diversos gêneros, criando condições para que os pequenos sejam estimulados,
desenvolvendo a sua imaginação e curiosidade. Se a criança for bem incentivada, começará a procurar
por livros sozinha e terá prazer neles, consequentemente, desenvolverá o seu pensamento crítico. Desse
modo, a mediação do professor é extremamente importante para a construção desse hábito, pois muitas
crianças não recebem estímulo em casa, e o único contato com esse mundo será no ambiente escolar.
Com a realização deste trabalho, percebemos o quanto é importante ler para a criança desde a primeira
infância, uma vez que desenvolve o cognitivo e proporciona o contato com o mundo da imaginação, desta
forma temos que impulsionar esse hábito da melhor maneira, para despertar nas crianças a fascinação
pela leitura.
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SOBRE A PRODUÇÃO DOS SENTIDOS: INTERSECÇÕES
TEÓRICAS ENTRE BUTLER E PRECIADO

LIMA, L. B. (AUTOR PRINCIPAL); GILL, L. A. (ORIENTADOR) 
 

OUTRA; UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - (UFPEL)

A teoria queer, uma vertente construtivista do feminismo, nunca foi um campo onde o consenso se fazia
presente. Desde sua origem, na década de 1980, os debates têm se dispersado sempre de forma
heterogênea e conflituosa. Os escritos do filósofo Michel Foucault sobre o poder, suas estratégias de
aplicação e perenidade são, talvez, o único elo entre as correntes da chamada queer theory e, mesmo
assim, a forma como a genealogia do poder é aplicada gera debates. Dentre os principais pensadores
queer, se destacam Judith Butler e Beatriz Preciado, a primeira emprega a teoria do discurso como forma
de apreender as ações sociais, já Preciado entende que somente uma análise material é capaz de dar
contar das dinâmicas sociais. OBJETIVOS: Essa pesquisa objetiva analisar como Judith Butler e Beatriz
Preciado empregam seus aportes teóricos para compreender as ações e interações humanas, em
especial, no que se refere a formação dos gêneros e identidades. METODOLOGIA: A pesquisa foi
desenvolvida utilizando-se da metodologia de análise bibliográfica e documental aplicada sobre as obras
"Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade", de Butler; e "Manifesto contrassexual", de
Preciado. RESULTADOS: Na análise da obra de Judith Butler, a teoria do discurso assume papel decisivo
em sua metodologia, é através do exame das estratégias de poder que a filósofa americana consegue dar
conta da produção de gênero e identidade, neste caso o corpo é construído e reconstruído de maneira
ininterrupta pela ação do poder. No que se refere à obra de Beatriz Preciado, a materialidade, em suas
múltiplas formas, se sobressai ao discurso na formação social do sujeito, notadamente, no que diz respeito
a formação do gênero, ou seja, para a filósofa espanhola, é através do corpo e dos objetos materiais que
incidem sobre sua formação, que se pode apreender a construção do da identidade e gênero.
CONCLUSÕES: Apesar de adotarem posturas teóricas antagônicas no que se refere à forma como o
corpo, a identidade e o gênero são construídos e defendidos social e politicamente, Butler e Preciado
compartilham da mesma ambição política, ou seja, defendem a emancipação do corpo das estruturas
normativas dominantes que, em detrimento de um corpo perene, enfatizam a universalidade da estrutura.
Para Butler e Preciado, o corpo, a identidade e o gênero são estruturas precárias, construídas no jogo
político e com objetivos políticos, portanto não há natureza, apenas ações sociais.
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TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E O PAPEL DO
PROFESSOR

SILVA, L.R.S (AUTOR PRINCIPAL); MANGILI, R.M.A. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa pretende estudar o Transtorno do Espectro Autista, suas características e relatar a
importância do professor em seu processo de ensino e aprendizagem e sua interação com o meio social.
O Transtorno do Espectro autista é uma síndrome caracterizada em alguns casos na comunicação,
podendo ocasionar dificuldades na interação social e alterações comportamentais como, interesses
restritos, atraso ou ausência de fala, dificuldade em aceitar mudanças de rotina, falta de consciência do
perigo, dificuldade em manter contato visual, movimentos estereotipados e sensibilidades sensoriais.
Deste modo justifica-se a concretização de estudos sobre a temática em compreender os aspectos do
transtorno do espectro autista, a importância do professor em seu diagnóstico e como sua interação com o
meio pode influenciar em seu desenvolvimento. Por meio deste tema poder fornecer informações para que
as pessoas conscientizem-se sobre as intervenções com o autista, podendo assim colaborar com o seu
desenvolvimento. O objetivo desse trabalho é expor o que é o Transtorno do Espectro Autista e quanto é
fundamental a presença do professor em seu desenvolvimento no ambiente educacional, revelar quais são
os aspectos que o professor observa para auxiliar no diagnóstico da criança autista e quais são os
métodos de ensino que são trabalhados em sala de aula. A pesquisa tem como recurso metodológico a
revisão bibliográfica sistematizada que se fundamentou em livros, artigos científicos e trabalhos
conclusivos de especialização. Dentre os autores que se destacam nessa revisão, podem-se citar: Lakatos
(1996), Mello (2004), Felício (2007), Klin (2012), Bertoncine (2017). O autismo é uma categoria imutável, a
criança nasce com autismo e torna-se um adulto com autismo podendo ser o autismo com um grau leve,
moderado ou severo. Não existe cura para o autismo, mas através do acompanhamento de um
profissional a criança pode obter progressos em seu desenvolvimento. É importante o desenvolvimento de
pesquisas nessa área, envolvendo crianças com Transtorno do Espectro Autista em situação de sala de
aula, pois através de práticas educacionais trabalhadas haverá cooperação no desenvolvimento da criança
com o meio social.
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UM ESTUDO DE CASO EM AVALIAÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA E A COMPLEMENTARIEDADE

TEÓRICO-METODOLÓGICA NA PRÁXIS CLÍNICA

ARANDA; H. T. (AUTOR PRINCIPAL); RIOS; T. I (CO-AUTOR); SCABELLO,
E.H (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este trabalho tem por objetivo geral apresentar um estudo de caso em avaliação psicopedagógica,
desenvolvido junto ao Serviço Escola de Psicologia do Centro Universitário Central Paulista, São Carlos,
SP. Tem como objetivo específico a explicitação de uma metodologia de investigação dos problemas de
aprendizagem que focalize a complementaridade entre técnicas, teorias e instrumentos de investigação
qualitativa e quantitativa. Justifica-se pela possibilidade de, ao promover uma triangulação metodológica,
ter possibilitado uma compreensão mais abrangente dos aspectos que envolvem a aprendizagem, além de
ter gerado benefício direto à participante do estudo, que tinha onze anos de idade, era estudante do quinto
ano do Ensino Fundamental e fora encaminhada para avaliação psicopedagógica, tendo como queixa
inicial a distrabilidade no ambiente escolar. Os cuidadores da criança assinaram o Termo de
Consentimento para a realização da intervenção e após a realização das entrevistas iniciais, que
objetivaram firmar o contrato, investigar o desenvolvimento e compreender a queixa, realizaram-se com a
criança sessões lúdicas diagnosticas, embasadas na teoria piagetiana, investigando-se aspectos
cognitivos, emocionais e psicopedagógicos. Aplicou-se a Bateria Psicológica de Atenção, para avaliar a
capacidade geral de atenção, a atenção concentrada, a atenção dividida e a atenção alternada e o Teste
D-2, para avaliar a concentração, a rapidez e precisão das respostas. Aplicou-se o Teste de Inteligência
Geral Não-Verbal, para avaliar a capacidade intelectual, por meio de tipos de raciocínios: atenção
concentrada, aprendizagem, conhecimento formal, orientação espacial, comportamento visomotor,
memória de conhecimento, memória operacional, percepção e flexibilidade cognitiva. E aplicou-se o Teste
de Desempenho Escolar, para investigar o desempenho escolar nas áreas de aritmética, escrita e leitura,
de acordo com a idade e o nível escolar, analisados também com base no referencial de Ana Teberosk e
Telma Weiss. Por fim, realizou-se uma entrevista devolutiva com a criança, à luz do modelo de Ancona-
Lopez e uma entrevista devolutiva com os cuidadores. Como resultados, teve-se que a criança
encontrava-se no período das operações concretas, apresentando inteligência e desempenho escolar
compatíveis com a média. Descartaram-se distúrbios de aprendizagem e analisou-se que as questões
relacionados à dispersão referiam-se à questões emocionais ligadas à ansiedade e autocobrança
excessiva, aliadas a uma postura de cobrança por desempenho e falta de imposição de limites de
comportamentos, provenientes da mãe. A criança não tinha consciência de suas responsabilidades frente
à própria aprendizagem e a frequência escolar também vinha interferindo no êxito. Procedeu-se com
orientações aos cuidadores e com encaminhamento da criança para psicoterapia. Concluiu-se ser a
experiência de estagio rica para a práxis clinica. Enquanto o método psicométrico enfatiza que o ambiente,
o rapport, os procedimentos e o tempo na execução das tarefas influencia na performance; o método
piagetiano preocupa-se mais com as condições internas do examinando e mais com o processo, do que
com os resultados. Portanto, é por meio da complementaridade que se abrem possibilidades para uma
compreensão mais aprofundada e global da queixa inicial e para uma avaliação condizente com as reais
possibilidades de êxitos dos educandos, via encontro experiencial.
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UM ESTUDO EM UMA ENTIDADE SINDICAL NA CIDADE
DE SÃO CARLOS

SALVO, GUSTAVO. (AUTOR PRINCIPAL); COSTA, VINICIUS. (CO-
AUTOR); ALVAREDO, M.J. (CO-AUTOR); RIBEIRO, CLAUDIA

(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A pesquisa tem como objetivo descrever todo o sistema de funcionamento de uma entidade sindical de
São Carlos: benefícios e convênios da entidade sindical, o impacto da lei nas arrecadações dos sindicatos,
marketing utilizado para atrair sócios, o papel do sindicato diante as relações de trabalho, a hierarquia do
sindicato, a relação Ministério do Trabalho e Sindicatos. O sindicato está sempre associado à noção de
defesa com justiça de uma determinada coletividade. É uma associação estável e permanente de
trabalhadores que se unem a partir da constatação e resolução de problemas e necessidades comuns
(DIAS, 2018, p.02). As mudanças da reforma trabalhista representada pela Lei nº 13.467/17, modificou a
legislação aplicada às relações de trabalho. Com isso afeta diretamente os sindicatos através do acordo
sobre o legislado, fim do imposto sindical obrigatório, demissão em acordo e fim da obrigatoriedade de
fazer as homologações nos sindicatos (CAVALLINI, 2017). A pesquisa de campo é realizada em uma
entidade sindical de categoria hoteleiros, situada na cidade de São Carlos. A pesquisa é de natureza
qualitativa, com base na observação de todo o funcionamento do sistema da entidade. O instrumento de
coleta de dados utilizado é um questionário aplicado ao presidente da entidade. O sindicato é composto
por diretores e empregados. A diretoria é dividida entre diretoria executiva e conselho fiscal, ambos com
seus suplentes. Hierarquicamente o presidente está no topo da pirâmide, sucessivamente, vice-presidente,
secretário, tesoureiro, diretor social, conselheiros fiscais, suplentes da diretoria. Atualmente o sindicato
possui cinco funcionários e dez membros da diretoria, a base territorial é composta por: São Carlos,
Brotas, Ibaté, Dourado, Ribeirão Bonito, Torrinha, Itirapina, Analândia, Corumbataí, Descalvado, Santa Rita
do Passa Quatro, Santa Cruz da Conceição e Pirassununga, com aproximadamente 550 mil habitantes e
mais ou menos 5000 trabalhadores na categoria. Os benéficios e convênios que o sindicato oferece são:
salão de beleza, manicure, plano odontológico, médicos clínicos gerais, ginecologista, oftalmologista,
psicólogo, convênio com laboratório de exame e óticas, colônia de férias, convênios com agencias de
viagens, sorteio de cestas básicas e desconto em universidades particulares. O marketing do sindicato era
realizado através de informativos, panfletos e jornais que são entregues em todas as empresas da
categoria. Agora, a entidade utiliza também as redes sociais para atingir o público mais jovem da
categoria. A relação entre os sindicatos dos trabalhadores e patronal não é amigável, mas de extrema
importância, pois a negociação da C.C.T e reajuste do salário são negociados entre si. Já a relação com o
Ministério do Trabalho é importante, pois apesar de estar sucateado, ele quem fiscaliza as empresas no
cumprimento das leis e normas trabalhistas e convoca-as para uma mesa redonda entre sindicato, fiscal
do trabalho e empregador para solucionar os problemas encontrados. Conclui-se que o sindicato hoteleiro
de São Carlos conseguiu administrar seus recursos, receitas e custos apesar da lei que retirou a
obrigatoriedade da contribuição anual: possui um plano de marketing para atrair novos associados e
manter os associados que já contribuem e utilizam os serviços da entidade sindical de forma eficaz.
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UM ESTUDO SOBRE A COMPETITIVIDADE DE UMA
PEQUENA EMPRESA DO RAMO IMOBILIÁRIO

VALENTIM, T. M. (AUTOR PRINCIPAL); GUALHIARELO, B. D. M. (CO-
AUTOR); PEGORETTI, L. C. (CO-AUTOR); HERNANDES, A. X. (CO-

AUTOR); RIBEIRO, CLAUDIA (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

As mudanças organizacionais ocorreram de maneira acelerada nos últimos anos. Com o aumento da
concorrência, as incorporações se viram obrigadas a buscar mudanças para atender as novas demandas
por produtos e serviços diversificados a fim de se manterem competitivas no mercado. Assim, a crescente
competitividade pressionou as organizações por melhores resultados e o rápido desenvolvimento
tecnológico alterou os processos produtivos e as formas de gerência do trabalho. Muitas Micro e
Pequenas Empresas enfrentam várias dificuldades, principalmente, nos dois anos iniciais de sua
fundação, para se manterem competitivas no mercado e sobreviverem este período. O objetivo da
pesquisa é descrever as ações que potencializem a competitividade em uma pequena empresa do ramo
imobiliário.A pesquisa de campo é de natureza qualitativa. O instrumento de coleta de dados utilizado
neste estudo é um roteiro de entrevista aplicado a um dos sócios da empresa. As informações são
coletadas em setembro de 2018. A pequena empresa do ramo imobiliário escolhida é sediada em São
Carlos, fundada em 1976 e atualmente possui um quadro de 38 funcionários. É dela a maior carteira de
locação da cidade, atendendo a todas as necessidades de moradia da população. Em 2008 a empresa
inovou novamente o mercado imobiliário, implementando um plantão de atendimento sobre rodas que veio
com o intuito de facilitar e dinamizar a relação cliente-imobiliária, levando os produtos até feiras e eventos
dos mais diferenciados segmentos, além de fábricas e indústrias. A empresa se considera competitiva,
para eles o fato de estarem no mercado há 41 anos é a prova disso. Competitividade, para o entrevistado,
é a busca constante das empresas em superar suas limitações para entregar o que propõe melhor que a
concorrência. Segundo ele, no ramo imobiliário em São Carlos a competitividade é grande e empresas que
não tem esse espírito acabam não se perpetuando no mercado. Em relação a inovação, para o dirigente, é
fazer algo de maneira nova e melhor, seja usando tecnologia ou não. A empresa constantemente busca
inovar-se, estão sempre buscando aprimorar os processos e trazer sempre novas tecnologias e ações
para melhorar o serviço, trocando ideias com parceiros de outras cidades e inclusive de outros setores.
Possuem planejamento de curto, médio e longo prazo, e reuniões semanais com trocas de ideias entre os
departamentos o que sempre traz alguma melhoria nos processos.O entrevistado ao ser questionado
sobre a análise SWOT da imobiliária, respondeu que sempre buscam uma avaliação dos concorrentes e
avaliar suas forças e fraquezas. Tentam além dessas análises estar sempre à frente da concorrência. Em
relação ao benchmarking, segundo o dirigente, utilizam muito essa ação com parceiros de outra cidade.
Sempre trocando ideias com concorrentes indiretos maiores e menores que a empresa para estarem
sempre evoluindo em seus processos. Conclui-se que competir, para as empresas, é a busca constante de
ações e melhorias conforme a área da organização. E a referência do mercado imobiliário, é trazer novas
tecnologias e processos para estarem sempre em destaque com a qualidade no atendimento.
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UM ESTUDO SOBRE A ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE
RECURSOS HUMANOS NA ORGANIZAÇÃO.

SOUZA, M.F. (AUTOR PRINCIPAL); NETO, L.C. (CO-AUTOR); JUNIOR,
R.S.O. (CO-AUTOR); BARETTO, M.S. (CO-AUTOR); RIBEIRO, CLAUDIA

(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo da pesquisa é avaliar as mudanças da estruturação de Recursos Humanos em uma empresa
de médio porte. A Administração de Recursos Humanos é uma especialidade que surgiu com o
crescimento das organizações e com a complexidade das tarefas organizacionais. Trata do adequado
aprovisionamento, da aplicação, da manutenção e do desenvolvimento das pessoas nas organizações.
Para que se possa compreender adequadamente as técnicas da Administração de Recursos Humanos,
torna-se necessário compreender as bases sobre as quais ela trabalha: as organizações e as pessoas
(CHIAVENATO, 1999). A natureza da pesquisa é qualitativa, um estudo de caso em uma empresa de
implementos agrícolas. O instrumento de coleta de dados é um roteiro de entrevista aplicado ao Analista
de Recursos Humanos da empresa. A empresa estudada foi fundada em 1964 (54 anos) e atua no
segmento do agronegócio. A empresa é familiar, tem o presidente, a esposa e os dois filhos que atuam
como Diretor de Operações e como Diretora de Desenvolvimento Organizacional. A empresa atua na
fabricação e venda de máquinas e implementos agrícolas, possuindo no ano de 2018 cerca de 170
colaboradores e consultores de vendas em todo o território brasileiro. Abastece o mercado nacional, além
de exportar para os países como Uruguai, Panamá, Nicarágua, México, Chile, Venezuela, Paraguai,
Bolívia e África do Sul. Antes da estruturação do setor de Recursos Humanos havia somente o
Departamento Pessoal, focado na folha de pagamento e não havia eventos e benefícios aos
colaboradores. O Departamento Pessoal contava com dois Analistas de Recursos Humanos e após a
estruturação foi contratado mais um colaborador no cargo de Coordenador de Recursos Humanos. Hoje
são três colaboradores, uma Analista Junior no atendimento de funcionários e folha de pagamento, uma
Analista Sênior que atua no fechamento final da folha e atividades voltadas ao Recursos Humanos
(eventos, parcerias, Treinamento e Desenvolvimento, etc.) e o Coordenador responsável pela gestão da
área. Atualmente a área de RH seleciona e recruta novos funcionários. O processo de recrutamento e
seleção tem as seguintes etapas: o gestor da área passa ao Recursos Humanos uma requisição de
pessoal, que avalia, valida e dá andamento na abertura da vaga com divulgação interna e externa. Com a
divulgação nos canais de recrutamento, recebe os currículos, seleciona e convoca para entrevista. A
empresa ainda não estruturou um plano de Cargos e Salários. A empresa treina e desenvolve os
funcionários de acordo com as necessidades de cada setor. A empresa possui um sistema de avaliação de
desempenho uma vez por ano, que visa um feedback entre colaborador e gestor. Conclui-se que a
estruturação do setor de Recursos Humanos na organização é um processo dinâmico de administração,
em interação com as expectativas do negócio da empresa. É parte da filosofia administrativa empresarial e
não um conjunto de técnicas, instrumentos e formulários utilizados para atender a situações isoladas.
Define um contexto empresarial comprometido com o equacionamento de suas necessidades de Recursos
Humanos, a curto, médio e longo prazo, dentro de uma visão progressista, social e econômica.
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UM ESTUDO SOBRE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE
PRODUÇÃO EM UMA EMPRESA MANUFATUREIRA DE

LINHA BRANCA

SILVA, T.F.T. (AUTOR PRINCIPAL); SCARNAVACCA, G.C.F. (CO-AUTOR);
NEGRISOLI, A.A.S (CO-AUTOR); FAISTING, T.E. (CO-AUTOR); RIBEIRO,

CLAUDIA (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A pesquisa tem por objetivo analisar o planejamento e controle da Produção (PCP) em uma empresa
manufatureira de linha branca. O PCP é um conjunto de funções administrativas que têm por objetivo
comandar todo o processo produtivo, coordenando-o com as demais áreas administrativas, orientando a
produção e servindo de guia para o seu controle (ZACARELLI, 2009). O planejamento de produção define
todos estes fatores, a partir do projeto de desenvolvimento do produto que vai ser manufaturado,
fornecendo os dados básicos para o estabelecimento da programação (CHIAVENATO, 2008). O trabalho
de planejamento, afeta toda a organização, por meio de documentos e planos: roteiro de produção,
ferramentas e estimativas, etc (VEGGIAN e SILVA, 2011). O estudo sobre o PCP é realizado por meio de
pesquisa bibliográfica e um estudo de caso em uma empresa manufatureira de produtos da linha branca.
O instrumento de coleta de dados é um questionário aplicado aos coordenadores e gerente envolvidos
com a produção. A pesquisa é aplicada durante os meses de Agosto e Setembro de 2018, abordando
características gerais da empresa, seu planejamento estratégico, a programação da produção e o controle
sobre o sistema de produção, bem como a operacionalização desse sistema. De uma maneira geral, os
entrevistados demonstraram bastante confiança no trabalho que fazem com relação ao PCP. Os
entrevistados têm conhecimento de que programar e controlar a produção consiste em conciliar o
fornecimento dos produtos com a demanda e que o PCP é quem deve oferecer suporte para que todas
atividades relacionadas à produção sejam executadas de maneira positiva, gerando com isso, reflexos
também positivos nos demais setores da empresa. Para os entrevistados, a finalidade do PCP dentro da
empresa é garantir que os processos de produção aconteçam de forma eficaz para que sejam
solucionados eventuais problemas, evitando assim clima de estresse entre as áreas. Ambos consideram
que a organização é um dos pontos positivos da empresa com relação à produção e ao atendimento da
demanda, já que todos buscam sempre a melhoria do processo produtivo. A compra de matéria prima,
quando bem orientada, fornece independência nos processos de produção da empresa, tornando o PCP o
responsável pela coordenação e aplicação dos recursos produtivos para atender de maneira correta o
planejamento estabelecido, reduzindo assim gastos desnecessários e aumentando resultados. Conclui-se
que um planejamento da produção eficaz depende da elaboração de um plano mestre, de uma boa
programação da produção e de uma gestão de estoques eficiente, o que proporcionará um trabalho de
forma mais otimizada, pois é ele que vai orientar a indústria desde a escolha da matéria prima até a
finalização do produto.
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UM OLHAR SOBRE A POBREZA E A EDUCAÇÃO: A
FORMAÇÃO DOS FORMADORES

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A presente pesquisa pretende estudar o Programa Bolsa Família (PBF), que se caracteriza como um
programa de transferência de renda condicionada, voltado para a garantia de direitos fundamentais à
educação, saúde e assistência social, com vistas à interrupção do ciclo intergeracional de reprodução da
pobreza no país. Apesar dos avanços constatados, principalmente no tocante ao acesso, à permanência e
ao sucesso na vida escolar dos beneficiários do Programa Bolsa Família, foi identificada a necessidade de
capacitar os profissionais da educação básica (gestores escolares, professores, coordenadores
pedagógicos) que atuam direta ou indiretamente com os alunos beneficiários do PBF, com o intuito de
subsidiar as reflexões fundamentais sobre as relações entre pobreza e educação. Foi para suprir essa
demanda que o Governo Federal criou o curso “Educação, Pobreza e Desigualdade Social”, oferecido
através dos Institutos Federais de Ensino Superior (IFES), com carga horária de 180 horas e realizado ao
longo de seis meses por meio de atividades a distância e nos polos, cuja intenção maior é refletir sobre os
modelos valorativos da sociedade em relação à pobreza e ao papel da educação. O objetivo da pesquisa é
contextualizar o importante papel da Educação no enfrentamento e na superação da pobreza e do
fracasso escolar a partir do material disponível do curso. Para a realização do estudo, fundou-se um
referencial teórico a partir de livros, teses, dissertações, artigos e websites, com destaque autores como
Tereza Campelo, Marcelo Côrtes Neri, Silvia Cristina Yannoulas e Adir Valdemar Garcia. Ao longo do
trabalho foi possível compreender que os educadores e profissionais que atuam em projetos sociais não
podem ficar alheios à realidade em que estão inseridos e que o curso em destaque tem muito a contribuir
para a criação e efetivação de estratégias de superação e de enfrentamento das vulnerabilidades sociais
em que se encontram crianças, adolescentes e jovens.
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UM PROTOCOLO DE ORIENTAÇÃO PSICOLÓGICA COM
ENFOQUE COGNITIVO COMPORTAMENTAL EM

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS: PROMOÇÃO DE
REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA E REPERTÓRIO DE

ENFRENTAMENTO

LARISSE DE SOUZA (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, V.N. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O paciente renal crônico sofre pela disfunção da filtragem de resíduos e diversos elementos químicos de
um processo complexo. A falência renal tem a sua manifestação lenta, variável e assintomática, levando à
dificuldade da descoberta e acompanhamento preventivo, podendo ser ocasionada em decorrência de
algumas doenças de base, como diabetes e hipertensão. O adoecimento ou perda da saúde é uma
condição que gera sentimentos negativos, prejudicando de modo global a qualidade de vida. Este trabalho
objetivou verificar a eficácia de um protocolo de 20 sessões de orientação psicológica com enfoque
cognitivo-comportamental, sobre uma amostra prevista de 20 participantes. No entanto, em função de
dificuldades que serão descritas posteriormente, apenas 7 indivíduos aderiam à pesquisa. Participaram
deste trabalho pacientes de ambos os sexos e com idade entre 18 e 60 anos, que frequentam o serviço de
hemodiálise de um hospital geral. Os pacientes foram submetidos ao seguinte protocolo: aplicação dos
instrumentos BAI, BDI e BHS para constatação de ansiedade, depressão e mensuração da desesperança
antes da intervenção (pré-intervenção), seguido de 20 sessões de orientação psicológica. Posteriormente
foi realizada outra avaliação com os mesmos instrumentos (pós-intervenção) e após 30 dias desta última
avaliação, foi executada a avaliação final (follow-up), para verificar a possível eficácia das intervenções.
Os dados foram submetidos à análise quantitativa descritiva. Observou-se que não houve modificação nos
níveis de ansiedade e desesperança após a intervenção. Parte-se da hipótese de que a ausência na
modificação dos níveis de ansiedade deve-se à necessidade de um trabalho mais longo, com caráter
psicoterápico, ao invés de orientação psicológica. É importante destacar também que o nível de
desesperança dos sujeitos já se encontrava em nível leve e mínimo no início das intervenções e se
manteve sem alteração ao final deste trabalho possivelmente como reflexo de uma crença de realização
de um possível transplante, o que mantém uma visão de futuro positiva em relação à saúde. Destaca-se,
entretanto, que as 20 sessões de orientação psicológica foram eficazes para diminuir os níveis de
depressão da amostra. Palavras chave: perdas, saúde, hemodiálise, coping, TCC.
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UMA ANÁLISE DE DADOS BRASILEIROS EM FACE AO
DIREITO SANITÁRIO

MAREGA, GABRIELLE M. (AUTOR PRINCIPAL); MAREGA, J.A.M.M
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP);

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - (USP)

No final de 2015 foram lançados os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável pela Organização das
Nações Unidas (ONU). Esses buscam promover o uso consciente do meio ambiente de forma a utilizar os
recursos naturais atuais sem comprometer a existência dos mesmos para a geração futura. Em relação ao
sexto objetivo (água potável e saneamento) pretende-se que até o ano de 2030 100% da população
mundial tenha acesso a água potável de qualidade e saneamento básico, visando erradicar as doenças
patogênicas de transmissão hídrica que ainda são uma das principais causas de morte mundial. Cenário
esse também presente na população brasileira, principalmente nas regiões mais pobres. A saúde é uma
garantia constitucional e dos direitos humanos. O direito sanitário no Brasil é um ramo do direito muito
pouco estudado. No curso de graduação em direito não há uma matéria específica voltado para um dos
problemas mais difíceis de solucionar para a qualidade de vida da população. Os cursos de engenharia
também não tem enfoque na área jurídica para essa área do conhecimento. Dessa forma, há um
deficiência no conhecimento na área, visto que não faz parte de nenhum curso de graduação, além do
próprio curso de saúde pública que não é voltado para projetos para a melhoria do saneamento ou mesmo
entender as leis brasileiras em face problemas tão complicados, ainda hoje, para resolver. A saúde pública
é tema de diversos trabalhos, assim como várias propostas políticas. Mas o principal deve ser políticas
públicas de prevenção a longo prazo e não só de remediação imediato como na maior parte das vezes
acontece no Brasil. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve análise quantitativa de dados
de caráter geográficos relacionando a falta de saneamento básico e a quantidade de óbitos que ocorrem
devido a doenças patogênicas de vbeiculação hídrica, ferindo o direito constitucional.
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A COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO NA TUTELA DO MEIO
AMBIENTE

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

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - (UEMG)

Reserva-se a essa pesquisa o aprofundamento das competências ambientais dos Entes Federativos, com
foco na atuação legislativa municipal sobre a matéria ambiental. Busca-se elucidar a descentralização das
competências ambientais proposta pela Lei Complementar 140/2011, em especial aquelas que atinentes
ao ente federativo municipal, previsto no art. 9º, do referido instrumento. O método de abordagem teórica é
dedutivo, ou seja, utiliza do raciocínio lógico e da dedução para posterior conclusão a respeito de
determinado assunto. Obedece a praxe desta atividade a busca em redes e plataformas de periódicos
especializados sobre as pesquisas já desenvolvidas sobre a temática proposta, bem como o levantamento
bibliográfico sobre os principais aspectos do licenciamento ambiental trazidos pelos teóricos do direito
ambiental, bem como através de normativas emanadas pelos órgãos ambientais, como o CONAMA. Fez-
se também análise de decisões judiciais, em especial, as recorrentes em nível Estadual e Federal,
caracterizando a então pesquisa jurisprudencial que permite, através de determinado estudo, entender os
principais problemas relacionados à temática proposta. Como resultado, visualizou-se a importância da
descentralização constitucional que trouxe posterior municipalização. É importante salientar que, em
aspectos gerais, tem-se maior controle ambiental com a descentralização antes exposta. Viu-se também
os problemas advindos da municipalização. Merece destaque a carência atual na capacitação da
secretaria de meio ambiente municipal, pois é sabido que a falta de recursos do Município torna difícil a
contratação de bons profissionais, especialmente em redutos mais distantes. É relevante também destacar
a importância do licenciamento ambiental pela garantia do controle sobre as atividades humanas que
interferem nas condições ambientais. Isso tudo é devido ao caráter preventivo em matéria de Direito
Ambiental que busca evitar a ocorrência de danos ambientais.
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A FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES A PARTIR DE
ESTRATÉGIAS DE MARKETING DE RELACIONAMENTO

EM UMA EMPRESA VAREJISTA ESPECIALIZADA EM
COSMÉTICOS.

IEMMA, BRUNO (AUTOR PRINCIPAL); GALLO, A. R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Essa pesquisa busca fazer um estudo de caso e identificar qual a influência do Marketing de
Relacionamento na fidelização de clientes em uma empresa do ramo de cosméticos. A estratégia usada
envolve fidelização de clientes por meio de estudos de comportamento do consumidor, a fim de saber
quão fiel ele é a sua empresa ou como torná-lo fiel, pois atualmente são bem informados e procuram
sempre verificar o custo benefício de todas suas ações. Hoje em dia a variedade de produtos cosméticos
cresce cada vez mais devido a uma grande demanda de bem estar e beleza na sociedade. Neste
contexto, a função do Marketing é vista de diversas maneiras, pois ele abrange formas diferentes de poder
ser utilizado a favor e até mesmo contra, à empresa ou pessoa que o utiliza. Contudo, o preceito que se
repete é que ele é uma função organizacional que pretende estabelecer um vínculo ativo e fiel entre
consumidor e a empresa e, no caso dessa pesquisa, gerar fidelidade e satisfação. A satisfação do
consumidor é orientada pelo resultado da demanda oferecida a ele. Neste contexto, quanto maior a
satisfação com o produto, a oferta e o atendimento, maior a chance de se tornar um cliente fiel, já que a
confiança que depositou na empresa surtiu efeitos positivos. Dessa forma o cliente poderá se sentir
satisfeito com o resultado recebido, pois confiou naquela empresa que ofereceu um comprometimento de
disponibilizar as melhores experiências possíveis em atendimento a ele. Durante o estudo de caso,
utilizou-se um dispositivo essencial chamado Gestão de Relacionamentos com o Cliente (“Customer
Relationship Management”), que permitiu que o cliente tivesse todas as suas necessidades atendidas
mediante a organização do Marketing de Relacionamento, feita por meio de “softwares”. Foram feitos
cadastros desses clientes no momento da compra para poder analisar todo o seu comportamento e
verificar qual marca de cosmético ele é mais fiel, qual é o tipo de produto favorito, a frequência com que
compra na loja e diversas variáveis para melhor entender o perfil dos clientes. Assim, a gestão pode fixar a
fidelização e ao mesmo tempo manter um percentual de lucro para empresa com as compras feitas pelos
consumidores fiéis. O processo de fidelização, por meio do Marketing de Relacionamentos e de
dispositivos como o da Gestão de Relacionamento com o Cliente, possuem pontos em comum como: a
atração de clientes à loja, a conquista dos mesmos por meio de oferta e melhoria de produtos e o
atendimento personalizado para que ele continue fazendo compras em seu estabelecimento. Com o
cadastramento dos clientes, a empresa consegue ter um contato mais próximo com cada um e oferece a
eles os produtos certos nas horas certas, já que existem informações como: frequência com que o cliente
vai a loja, produtos que costuma comprar, ticket médio, marcas e segmentos favoritos, entre outras. Os
clientes recebem informações via “WhatsApp’’ ou E-mail, como ofertas, promoções, notificações de
lançamentos de produtos e condições especiais em compras, a fim de fazer com que o cliente se sinta
valorizado pela empresa. Além desse acompanhamento, faz-se uma promoção de aniversário, no qual
todos aniversariantes ganham uma cesta de produtos. Contudo, foi possível constatar que o marketing de
relacionamento é de suma importância para a fidelização de clientes e isso pode trazer um aumento
significativo na lucratividade, porém será necessário um trabalho de longo prazo para se obter melhores
resultados.
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE NAS TOMADAS
DE DECISÕES EMPRESAIS

RAFAEL, G.G.S. (AUTOR PRINCIPAL); PEREIRA, C.E. (CO-AUTOR);
JUNIOR, C.R.M. (CO-AUTOR); CARVALHO, A.O. (CO-AUTOR);

CRNKOVIC, L.H. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A contabilidade é vista como ciência que trabalha com o registrar, coletar, resumir, informar, analisar e
interpretar dados e fenômenos que afetam a situação patrimonial, financeira e econômica de qualquer
entidade. Este trabalho visa analisar a importância da contabilidade nos Processos de tomada de decisões
empresariais. Devido à grande mudança econômica mundial, as organizações tendem por obrigação
inovar os sistemas de gestão. A contabilidade era vista somente como um meio de sistema tributário, que
servia para apurar e recolher impostos, com o passar do tempo à contabilidade se tornou um instrumento
muito útil para realização da gestão, fornecendo informações necessárias, aperfeiçoamento de novas
tecnologias, se tornando indispensável para as empresas. As grandes decisões das empresas não podem
ser tomadas sem o intermédio da contabilidade como Produção, marketing, investimentos, financeiro e etc.
Com a presença da contabilidade os processos decisórios serão mais eficazes porque o contador irá
fornecer os instrumentos que irão auxiliar numa melhor produção, venda e em um foco para qual cliente a
empresa deve atingir. A escolha desse tema tem o enfoque no desconhecimento da contabilidade, as
ferramentas utilizadas e ganhos que a contabilidade pode propiciar no sucesso das empresas. A
compreensão sobre uma gestão contábil ineficiente e como ela pode acarretar sérios problemas, pois a
mesma tem papel fundamental no sucesso da empresa. A inclusão de conceitos e definições da
contabilidade, sejam eles teóricos ou práticos juntamente com os seus reflexos, torna clara a relevância no
poder decisório para estudantes de administração e jovens empreendedores, de forma a facilitar seu
aprendizado e aplicá-lo, tornando-os eficientes, proativos e capazes de tomar decisões importantes. A
evolução da contabilidade vem desde a antiguidade, a princípio era utilizada sem o conhecimento, apenas
como uma forma de "organização ou gerenciamento de bens", através de seus próprios produtos
(alimentos, ferramentas e vestimentas), com o passar dos anos, desenvolvimento e crescimento das
civilizações foi necessário que suas produções aumentassem como consequência surgiu o comercio. A
partir deste acontecimento iniciou-se a compra, venda e transações dos produtos que eram
comercializados, portanto nasceu a contabilidade.
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A IMPORTÂNCIA DO GESTOR DE PROJETOS: UM
ESTUDO DO GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CANOVA, T.A.A (AUTOR PRINCIPAL); MOREIRA, D.S (CO-AUTOR);
DUARTE, G (CO-AUTOR); GALLO, A. R (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A humanidade, desde o início da civilização, executa projetos das mais variadas naturezas e com
diferentes objetivos. Grandes construções, como as Pirâmides do Egito e a muralha da China, que por
suas complexidades, causam muita curiosidade de como foram realizadas. Nessas obras, o planejamento
e a execução exigiram grande força de mão-de-obra, matéria prima, tempo e dedicação. A presente
pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso apresenta como tema “A importância do gestor de projetos:
um estudo do gerenciamento de projetos”, tendo como objetivo identificar a importância da eficiência no
gerenciamento de projetos. A empresa analisada foi a FAI-UFSCar, com sede na Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar), que gerencia projetos de diferentes tipos e modalidades. Por meio de revisão
bibliográfica, foram apresentadas informações para a eficácia de um projeto e comparado com a
experiência prática de um gestor experiente na área. Quanto à metodologia trata-se de uma pesquisa
exploratória, de natureza qualitativa, realizada diretamente com o gestor de projetos da instituição. A
análise de dados deriva da resposta do questionário com perguntas abertas respondidas pelo gestor de
projetos. As etapas do gerenciamento destes estão explicitas neste trabalho, demonstrando como o
gerenciamento eficiente dos projetos ocorrem em uma organização para atingir os objetivos estipulados.
Para fundamentar a pesquisa, estudamos a teoria de Gerenciamento de Projetos. Define-se projeto como
“um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza
temporária indica um início e um término definidos” (PMI, 2008, p.11). Nas organizações, os projetos
passam a ser parte importante do planejamento estratégico, sendo aplicada estratégia de como fazer para
que se torne algo único e exclusivo. Antes do projeto ser elaborado e concretizado, é realizada análise de
cada etapa e cada detalhe, para que o projeto se torne útil ao cliente final. Cada projeto possui um ciclo de
vida que consiste em fases, a saber, conceituação, planejamento, implementação e controle, e conclusão.
Em um mundo com a economia globalizada, quando pessoas, ideias e informações, cruzam fronteiras
livremente, a competitividade entre as organizações aumentam. Neste contexto o gestor de projetos
deverá utilizar seu conhecimento técnico, capacidade de inovação e determinação em lidar com
imprevistos, contar com pessoas qualificadas e empenhadas. Para uma gestão eficiente, a tomada de
decisão é fator determinante, que envolve pessoas, e por isso se torna tão complexa, significa assumir
riscos, é ter a capacidade de tomar decisões, pois não há uma decisão padronizada para todos os
problemas. Entende-se que ao concluir o escopo contratado, no tempo compromissado e com custo
dentro do orçado, o projeto pode ser considerado de sucesso (KELLING E BRANCO, 2014, p.102).
Conclui-se, que o gestor com suas habilidades e conhecimentos para tomada de decisões, uma equipe
eficiente, concluindo o projeto dentro do prazo, custo e do escopo, havendo comunicação entre os todos
os envolvidos no projeto, de forma eficaz, de modo que, os atrasos, prorrogações e outros imprevistos
sejam remediados e corrigidos assim que sejam detectados, demonstram a importância do gestor de
projetos para atingir a eficiência e eficácia dos projetos nessa organização.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS VARIANTES
LINGUÍSTICAS

REAL JUNIOR, V. (AUTOR PRINCIPAL); SOUZA, M.A. (CO-AUTOR);
BARBOSA, S.C. (CO-AUTOR); ARACATI, D. (CO-AUTOR); COELHO, A. O.
(CO-AUTOR); ANTUNES, A (CO-AUTOR); ASSIS, M. E. S. (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS VARIANTES LINGUÍSTICAS ANTUNES, A.; BARBOSA, S;
COELHO, A. O.; REAL JR, V.; SOUZA, M. A., ARACATI, D. C. S.; ASSIS, M. E. S. (ORIENTADORA)
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA – (UNICEP) Um sistema não fechado e mutável – nossa
língua - pode ser compreendido por meio de suas variantes linguísticas, fenômeno que acontece de
acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas dos falantes de um mesmo país. Esse
processo comunicativo, através do qual as pessoas interagem, pode ser usado como instrumento de
controle e coerção social. Diante dessas observações, teve-se como objetivo para a realização deste
trabalho a análise de diferentes variações linguísticas da língua portuguesa usada no Brasil, tais como a
regional ou geográfica (diatópica/dialeto), a de situação ou estilo (diafásica/idioleto), a social
(diastrática/socioleto) e a histórica (diacrônica/cronoleto). Além disso serão observadas as suas
classificações: a) fonética, que estuda e classifica os elementos mínimos da linguagem articulada (fones,
sons da fala) em sua realização concreta; b) morfológica, que analisa as formas das palavras; c) lexical,
que se refere ao conjunto de palavras de uma língua; d) semântica, que estuda o significado e a
interpretação de uma palavra em seus diversos contextos. Outro aspecto da língua que também foi
estudado refere-se à norma culta (padrão) e à coloquial (não padrão). Esta pesquisa baseou-se
principalmente no livro “A Língua de Eulália”, uma novela sociolinguística escrita por Marcos Bagno, que
descreve os conceitos da língua portuguesa, suas variantes linguísticas e os preconceitos que existem em
torno do tema, especialmente no tocante à forma culta e à forma coloquial. Essa história, contada de forma
leve e lúdica, mostra claramente que não existe o “certo e o errado”, pois cada variante é justificada de
acordo com a comunidade na qual ela se manifesta considerando seus fatores sociais, regionais, dentre
outros. Independente da língua a ser estudada, as variações ocorrem porque o fundamento básico dela é
a comunicação e é perfeitamente compreensível que diversos arranjos sejam feitos de acordo com suas
necessidades comunicativas. Portanto, dizer que os “falares” diferentes são erros incorre na falta de
conhecimento de que vivemos em uma sociedade complexa, na qual diferentes grupos sociais coabitam.
Dizer que alguém fala de forma errada é associar a língua ao status, cometendo preconceito linguístico,
pois sabemos que alguns grupos sociais não tiveram acesso à educação formal por motivos, muitas
vezes, aleatórios às suas vontades. Sendo assim, podemos concluir que nosso patrimônio cultural, “última
flor do Lácio, inculta e bela”, é plenamente enriquecido pelas variantes linguísticas, que desmontam o mito
de que a língua é homogênea.
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DOS VAZIOS URBANOS DA
BAIXADA FLUMINENSE: REDESENHANDO A PAISAGEM

URBANA DE BELFORD ROXO.

PALOMA FERREIRA (AUTOR PRINCIPAL); GLAUCI COELHO
(ORIENTADOR) 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - (UFRJ)

Esta pesquisa, tem por finalidade, analisar os vazios urbanos, aqueles espaços vacantes existentes no
tecido urbano, onde se buscou compreender como partes morfológicas preponderantes na conformação e
dinâmica da cidade, bem como da sua territorialidade descontínua, estabelecendo, no tempo, os
elementos fixos e fluxos que caracterizam o sistema de rede e paisagem da área urbana, configuradas nas
cidades da Baixada Fluminense, onde tomamos como caso exemplar, o município de Belford Roxo, que
integra a Região Metropolitana e é a 6º cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro segundo o
IBGE Cidades (2017). A paisagem urbana de Belford Roxo se caracteriza como na pluralidade dos
municípios brasileiros, pela euforia do resultado urbano no desenvolvimento vertical e horizontal, conforme
a atuação do capital e dos interesses dos agentes produtores do espaço urbano, sem o compromisso com
o planejamento urbano integrado e sustentado que visualiza de forma ampla a cidade e seus arredores e
integrantes. A consequência inevitável é a produção de um tecido urbano descontinuo e segregado sócio
espacialmente. Entretanto, seu valor cultural e urbanístico pode ser reconhecido por propriedades
notórias, ali se cria identidades e se vivencia o cotidiano citadino. Por intermédio de uma abordagem
exploratória qualitativa, salientando os grandes terrenos vazios existentes configurados como vazios
urbanos, que em razão da grande quantidade de áreas vazias, começa a surgir um novo evento: a
crescente ocupação irregular desordenada, marcadas pelo o abandono político, caracterizadas pela falta
de infraestrutura e equipamentos públicos básicos. Tomamos como objetivo, a identificação e análise das
decorrências produzidas pelos vazios urbanos na cidade de Belford Roxo, com um olhar voltado a
crescente ocupação irregular pelos aspectos urbanísticos e jurídicos. Em contato com a população,
identificar as melhores soluções de interesse coletivo para que as áreas possam ser reutilizadas de modo
a produzir sua função social (os fixos), olhando para a construção da qualidade da paisagem. Para tanto,
levamos em consideração a acuidade, a ciência do urbano como lugar de encontro e permanência de
saberes, tanto da multiplicidade como da carência, com atuações que contribuam para uma sociedade
mais justa. Ao pensar no coletivismo, tais espaços, sendo reutilizados, podem exercer função social, além
de contribuírem para construção da qualidade da paisagem urbana, requalificando sua urbanidade através
dos novos fluxos observados, as relações sociais e movimentos feitos pela sociedade que significam o
lugar. Amparados na ideia que o espaço público é o lugar do coletivo por excelência, salientamos a
importância da refuncionalização dos vazios urbanos com a participação da população, aquele que de fato
darão sentido ao lugar, respeitando a memória e cultura local, se baseando nos interesses em conjunto
que garantirão de maneira prospectiva o devir do município de Belford Roxo.
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CASAS DE VIDRO NO BRASIL: TRANSPARÊNCIA NA
ARQUITETURA RESIDENCIAL DA DÉCADA DE 1950

LEONCIO, I.R. (AUTOR PRINCIPAL); CERÁVOLO, A. L. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Uma série de residências foram concebidas com grandes panos de vidro nos anos 1950 no Brasil. Os
avanços tecnológicos já permitiam estender o uso desse material construtivo em residências unifamiliares,
reafirmando o princí-pio de continuidade espacial, caro às vanguardas modernas da década de 1920.
Esses edifícios não inauguram uma nova estética, mas caracterizam-se como protótipos, possuem caráter
experimental e anunciam uma pesquisa que se afirmou como tendência de casas elegantes ainda vigente
hoje. Neles a sim-plicidade formal, evidenciada por volumes geométricos puros, nos quais se destaca a
independência da estrutura e extensões de grandes áreas transpa-rentes, contrapõe-se a elaboradas
soluções paisagísticas, articulando os espa-ços internos e externos na construção de novas paisagens
urbanas e rurais. O edifício que inaugura internacionalmente essa pesquisa é a Residência Farnsworth,
em Illinois, nos Estados Unidos, projetada,em 1946,por Mies van der Rohe, e inaugurada em 1951. No
Brasil, concluída no mesmo ano, a Casa de Vidro, projetada por Lina Bo Bardi, entre 1949 e 1950, é um
ícone nacional da transparência e da tecnologia aplicada à arquitetura. Embora as duas casas estejam
presentes em todos os livros e compêndios de arquitetura do período, no Brasil não há, até o momento, a
avaliação da exten-são dessa produção e a análise crítica quanto à relevância do conjunto dessas obras
como linguagem, reflexão sobre os caminhos da arquitetura moderna e a colaboração para o
desenvolvimento da indústria da construção. O projeto proposto pretende assim contribuir para o esforço
de avaliação da produção arquitetônica no país, realizando um levantamento extensivo em li-vros e
periódicos especializados, que circularam na década de 1950, para identificar a tipologia formal das
chamadas “casas de vidro”.Além do levanta-mento e sistematização das casas de vidro no país, objetiva-
se averiguar in loco as residências que estão preservadas e as que foram demolidas. O conjunto de obras
localizadas será objeto de análise para compreensão da diversidade tecnológica, construtiva e projetual.
Para tanto será realizada revi-são bibliográfica da historiografia da arquitetura do período e da aplicação
do vidro na construção civil brasileira.
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CIDADE E MEMÓRIA: ARQUITETURA E URBANISMO DE
SÃO CARLOS ATRAVÉS DOS JORNAIS LOCAIS (1886 A

1930)

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O projeto de iniciação científica teve como propósito amparar as pesquisas que foram iniciadas a partir da
criação do Núcleo de Pesquisa do Laboratório Experimental de Arquitetura e Urbanismo (LEAU), que tem
como finalidade fomentar e reunir as pesquisas desenvolvidas por alunos e docentes do Curso de
Arquitetura e Urbanismo da UNICEP. Foram investigados a formação e o desenvolvimento da arquitetura e
urbanismo de São Carlos durante o período cafeeiro, a partir de um levantamento bibliográfico e tendo
como fonte documental principal os jornais locais publicados entre os anos de 1866 e 1930, disponíveis na
Coleção de Periódicos da Fundação Pró-Memória de São Carlos (APH-FPMSC). O processo de
verificação do jornal “O Correio de São Carlos”, considerado um dos mais importantes da cidade na época,
foi iniciado com a leitura e identificação de sua estrutura: diagramação, paginação, ordem cronológica,
colunas, periódicos, artigos, crônicas, anúncios, informações, notícias etc. Analisamos a organização
desses por período histórico (anos de 1899, 1900 e 1901, seguindo a ordem do acervo) através de fotos e
cópias e considerando sua importância para a formação urbanística da cidade. Sendo assim registradas
todas as suas frações, que foram sistematizadas em: Diagramação e Estrutura; Datação e Edições;
Colunas e Periódicos; Artigos, Crônicas e Anúncios. Além disso, foram realizadas a leitura da bibliografia
proposta pelo projeto e a realização de fichamentos, uma entrevista com a Prof.ª M.ª Maria Angela
Bortolucci sobre a história urbanística da cidade e a elaboração, em conjunto com a pesquisa “Cidade e
Memória: arquitetura e urbanismo de São Carlos através de mapas e fotografias (1857-1930”, de uma
Linha do Tempo que abrange os principais acontecimentos históricos, arquitetônicos e urbanísticos da
cidade de São Carlos, entre os anos de 1850 a 1930, encontrados em ambas as pesquisas.
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CLÁUSULA DE BARREIRA

VERA, M.V. (AUTOR PRINCIPAL); LAFARGUE, PAUL. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

INTRODUÇÃO: A Cláusula de Barreira é um tema bastante discutido devido as eleições de 2018 e faz
parte de um projeto de reforma política do sistema eleitoral brasileiro. Ela também é denominada de
cláusula de desempenho ou exclusão. Seu primeiro surgimento foi com o Código Eleitoral de 1950, mas
era prevista com uma certa timidez. Posteriormente, foi tratada na Constituição outorgada de 1967, e teve
inúmeras modificações. Com a Constituição Federal de 1988, ela deixou de ter validade. Contudo, foi
aprovada pelo Congresso em 1995 (Lei 9096/95) com início de validade para 2007. Entretanto, no ano de
2006 ela foi declarada inscontitucional pelo STF (ADI 1351 e ADI 1354) sob o argumento de que limitava a
representatividade dos partidos políticos mas em 2017 a cláusula de barreira tornou-se realidade diante da
Emenda Constitucional n° 97, de 4 de outubro de 2017. OBJETIVO: Discutir a pertinência da Cláusula de
barreira com base na perspectiva do cenário político brasileiro, realizando uma análise dos pontos
positivos e negativos advindos dessa modificação eleitoral. METODOLOGIA: A metodologia utilizada será
pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e documentos oficiais. DESENVOLVIMENTO: Um dos
grandes diferenciais que a Cláusula de Barreira traria é, segundo o artigo 17 da Constituição Federal, que
os partidos políticos teriam direitos a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e a televisão,
desde que atingidos alguns requisitos. Essas condições se tornariam mais rígidas gradativamente. Em
tese, atingir esses requisitos funcionaria como um limite ao recebimento de verbas públicas para os
partidos pequenos. Além disso, seria proibida a criação de coligações em eleições proporcionais
(deputados, vereadores por exemplo, que visa equiparar os votos, independente do quociente
populacional da região) a partir de 2020. Todavia, caso o partido do candidato eleito não preencher os
requisitos previstos no § 3º do artigo 17 da Constituição Federal, ele terá seu mandato assegurado, bem
como poderá se filiar a outro partido que tenha preenchido, ressalvado que essa filiação não será
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de
rádio e de televisão. Esses são pontos positivos, mas não se pode esquecer que isso também geraria
dificuldades para as pequenas siglas que realmente atuam com seriedade na política nacional. Com o
possível corte da verba econômica que sofreriam, suas atuações seriam dependentes da criação de
federações partidárias (que serão mantidas até o fim da legislatura) com outros partidos, para assim
poderem ter acesso ao fundo partidário. CONCLUSÃO: Um país no qual as ideologias são esquecidas e
partidos são criados com o fim de formar as coligações e obter vantagens econômicas, bem como ceder
horários de televisão aos grandes partidos da coligação, se mostra necessário uma maior rigidez no
controle dessas manobras políticas. Portanto, cabe ao povo brasileiro e ao legislativo uma profunda
análise acerca das consequências que a Emenda Constitucional 97/2017 trará, inclusive tendo como
estudo empírico países como Alemanha e Estados Unidos, para assim garantir uma maior eficiência na
reforma política, que é o atual desejo dos brasileiros. REFERÊNCIAS: LENZA, Pedro. Direito
Constitucional Esquematizado. 22ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2018. AGRA, Walber de Moura;
VELLOSO,Carlos Mário da Silva. Elementos de direito eleitoral. 6ª Edição. Sa~o Paulo, 2018.
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COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO
MERCADO DE COSMÉTICO MASCULINO

OLIVEIRA, S. A. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, R. A. (CO-AUTOR);
GALLO, A. R (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo deste trabalho é abordar os novos e crescentes hábitos de consumo masculino em relação aos
produtos de beleza. Considerando as constantes mudanças da sociedade no seu comportamento que,
muitas vezes, influenciada pela mídia e o marketing, tem tido um papel importante nos desejos de
consumir, cada vez mais, esses produtos, inserindo novos visuais e estilos de vida. O início desse
processo está no marketing estratégico iniciado na década de 1950, que trouxe uma acirrada competição
entre as empresas e a maior disputa para alcançar seus consumidores, oferecendo uma elevada
quantidade de produtos com qualidade e variedade aos seus consumidores. Na atualidade, o consumo de
cosmético, em toda a sua variedade, tem deixado de ser exclusivamente feminino, passando a ser
crescente pelo público masculino. Estes dados foram comprovados através de pesquisas feitas em fontes
confiáveis, existentes na mídia. Fatores que tem colaborado para isso, são imagem de pessoas famosas
em campanha de publicidade, junto a busca dos homens que estão cada vez mais se importando com a
sua autoimagem. (FORTISSIMA, 2015) Os apontamentos dos fatores sociais, pessoais, psicológicos e
patológicos, como a Oniomania, uma doença de compulsão por comprar, na qual quanto mais comprar,
mais satisfeito vai ficar, mesmo sem a necessidade de adquirir a compra, auxiliam a análise dos dados
coletados. Uma análise objetiva, que é o crescimento no consumo de cosmético e a influência do
marketing em relação ao consumidor masculino tem revelado do uso desses produtos. A metodologia
dessa pesquisa foi quantitativa, baseada na revisão de literatura, pertinentes ao marketing e suas várias
estratégias, que norteiam o crescimento e, também, características dos consumidores de cosmético
masculinos. O comportamento do consumidor é um dos motivos que o levam a consumir produtos do
segmento masculino. E por fim, ocorreu a pesquisa de campo, com coleta de dados por meio de
questionários, cujo público alvo foi o masculino, frequentadores de barbearias e lojas de cosméticos. A
partir da análise dos dados, constatou-se que os consumidores, em sua maioria, são homens adultos e
solteiros. Com relação às principais motivações, elas são baseadas nos benefícios e na satisfação que os
cosméticos trazem aos consumidores, tendo os estímulos interiores – desejo de melhor aparência, bem-
estar e autoestima – como principais motivadores para a compra de cosméticos. Os estilos de vida
diferenciam o comportamento de compra, visto que cada indivíduo procura aqueles produtos que se
assemelham aos seus gostos, preferências e personalidades.
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DIFICULDADES DO EMPREENDEDOR

BIS, L.M. (AUTOR PRINCIPAL); RIBEIRO, B.S.M. (CO-AUTOR); MOURA,
G.V. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, A.M. (CO-AUTOR); CORREA, I.F. (CO-

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

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo desse trabalho é analisar os impasses que o empreendedor encontra para abrir o próprio
negócio. Averiguar o que o empreendedor pode fazer para minimizar a burocratização e os altos custos.
Esse trabalho foi desenvolvido como pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica, juntamente com
pesquisa de campo, o principal objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar maior familiaridade com o
objeto de estudo. Como pesquisa de campo foi utilizada uma empresa de atuação no ramo de logística do
agronegócio, LogTrac, localizada na cidade de São Carlos. Segundo o SEBRAE (2009), o Empreendedor
promove uma satisfação em fazer algo pessoal por meio do trabalho e da satisfação profissional, através
de características básicas como ser criativo e pesquisador. A essência desse empresário é buscar novos
caminhos e oportunidades, almejando o sucesso, apesar das dificuldades. Ser empreendedor no Brasil
não é uma tarefa fácil. São quatro principais obstáculos para se tornar empreendedor no Brasil: O primeiro
obstáculo apontado pelos especialistas é a burocracia a necessidade de apresentação de documentos,
guias, registro em cartórios entre outras coisas. O empreendedor precisa percorrer repartições públicas
nas esferas municipal, estadual e federal para conseguir abrir uma empresa, sem contar o tempo que se
dispende nestas atividades. O empreendedor encontra dificuldade em relação aos tributos a serem pagos.
A legislação fiscal e tributária no Brasil é muito complexa. Existem tributos municipais, estaduais e federais
que devem ser pagos religiosamente, e a falta deste pagamento pode levar o empreendimento à
estagnação. Um exemplo disso é a cobrança diferenciada do ICMS nos diversos estados brasileiros. Outra
questão que deve ser analisada é a logística. As dimensões continentais do Brasil e a qualidade da malha
viária brasileira também são desafios a serem enfrentados. Por fim, a falta de mão de obra qualificada. É
preciso contratar profissionais de gabarito para treinar e fazer com que os colaboradores da empresa
aprendam ou se reciclem na questão do atendimento. A LogTrac, é uma empresa de consultoria
especializada na gestão de processos produtivos agroindustriais, sendo que o foco atual de atuação está
na logística da cadeia de produção do açúcar e do álcool. O resultado obtido, em parceria com seus
clientes, têm sido a redução dos custos logísticos, melhoria da qualidade da matéria-prima e, como
consequência, aumento da lucratividade da empresa agroindustrial. O objetivo foi alcançado, sendo este
analisar os impasses que o empreendedor encontra para abrir o próprio negócio. através de uma pesquisa
com um empreendedor juntamente com uma pesquisa bibliográfica. Averiguar o que o empreendedor pode
fazer para minimizar a burocratização e os altos custos. Investigar como o empreendedor pode investir sua
motivação e esforço para uma melhor eficiência na abertura do seu empreendimento. Conclui-se pela
empresa utilizada como fonte de pesquisa juntamente com pesquisas bibliográficas realizadas, que o
maior empecilho para se ter de tornar-se um empreendedor é a burocracia com sua elevadas horas gastas
em filas, como a falta de estrutura, junto com as altas taxas de juros e impostos a serem pagos por
empreendedores, pela falta de profissionais qualificados. Essas são as maiores reclamações de
empresários, tanto de empreendimento de anos, como os novos.
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DOMINUS: PROJETO ARQUITETÔNICO DE CÉLULA
MODULAR EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO COM

APLICAÇÃO DE ENERGIA SOLAR

NEPOMUCENO, M.S. (AUTOR PRINCIPAL); GONÇALVES, D.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP); OUTRA

Este 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 cinco 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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(ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

PIM – Habilidades Interpessoais O presente trabalho tem por objetivo analisar a importância e a
experiência da iniciação Científica na formação acadêmica e profissional do Gestor, tomando como
referência o curso de Gestão de Pessoas. A investigação classifica-se como exploratória e descritiva numa
abordagem qualitativa. Os procedimentos técnicos empregados foram pesquisas bibliográfica e
documental. O artigo aborda as principais características onde pode ser trabalhado e aperfeiçoado. O
gestor deve ser comunicativo saber demostrar entusiasmo em comandar seus funcionários, para assim
não passar uma má imagem, fazendo com que sua equipe, não se desvie do objetivo almejado. O
relacionamento dentro de uma empresa entre os membros da equipe e os responsáveis por ela é
imprescindível para o sucesso, mesmo porque passamos a maior parte de nossas vidas no local de
trabalho convivendo com pessoas das mais diversas opiniões, formações culturais e religiosas dentre
outras. Um simples bom dia, logo pela manhã já pode fazer muita diferença tanto entre a equipe, quanto
ao Gestor que usará da boa comunicação para entusiasmar seu pessoal desde as primeiras horas de
trabalho até o final do expediente. Dentro de toda equipe sempre há um líder alguem que se destaca por
suas habilidades Interpessoais, não porque tem mais conhecimento de que seu colega de trabalho, mas
sim por ser mais comunicativo e expressar com mais frequência suas opiniões, motivando a sua equipe
para “colher” resultados tais como: maior produção, autoconfiança conquistada com a ajuda da motivação
do gestor, motivação no trabalho a ser desenvolvido, equilíbrio de equipe dentre outros. Na Gestão de
Pessoas é muito importante que o estudante, como futuro profissional gestor, tome contato com a
pesquisa na universidade, no sentido de que, interagindo com o mercado, possa ter capacidade de análise
mais perspicaz do que um estudante que apenas “passou” pelo curso. Há, ainda, a oportunidade de o
graduando analisar as oportunidades e a forma como vai atuar no mercado de trabalho. Com base nos
estudos elaborados sobre a Habilidade Interpessoais dando ao gestor um olhar crítico, além de uma
capacitação específica em relações interpessoais, o profissional que deseja atuar nessa área do saber
deve desenvolver algumas aptidões ou qualidades singulares. Destacando-se, entre essas, a maturidade e
a capacidade de adaptação, a empatia e a sensibilidade, o amor pelos outros, a objetividade e o espírito
crítico, a flexibilidade e a polivalência e principalmente, a criatividade entre outras. Habilidades
interpessoais configuram a capacidade de se relacionar bem com outras pessoas e gerar resultados
positivos dessas conexões. Um ambiente munido de fortes habilidades interpessoais é caracterizado por
criar interações mais fortes e, consequentemente, mais gratificantes. Tais interações constroem
relacionamentos sólidos, uma comunicação clara e eficiente, o comportamento ético e a formação de
equipes de trabalho eficazes. No mundo corporativo, desenvolver habilidades interpessoais é fundamental,
pois direciona os indivíduos a trabalharem bem em conjunto e os torna mais aptos a atingirem grandes
objetivos. Assim, um gestor com tais habilidades deve ser capaz de motivar, liderar, facilitar, coordenar,
comunicar e resolver problemas. Desenvolver habilidades interpessoais pode ser o “ponto de virada” de
uma carreira.
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LOGÍSTICA REVERSA DOS CONJUNTO
ELETROMECÂNICOS

BOTASSIO, B. J. (AUTOR PRINCIPAL); DIAS, A.S. (ORIENTADOR) 
 

OUTRA

Este artigo têm o objetivo de realizar um estudo sobre a logística reversa de conjuntos eletromecânicos
produzidos no interior do estado de São Paulo. Este produto é essencial e de uso específico em
refrigeração e condicionamento de ar em âmbitos domésticos e comerciais, o qual, embora tenha tamanho
compacto, é composto de materiais nobres e de alto valor agregado. A partir da análise de dados
coletados na empresa, verificou-se que uma das características do fluxo reverso é que os volumes das
cargas transportadas são relativamente pequenos, de forma que se sugere o estabelecimento de parcerias
objetivando a redução dos custos logísticos. Além disso, foi observado que os fluxos reversos são
originados principalmente na Região Sul do país (41%), por empresas de pequeno e médio portes e
revendedores (33,11%), os quais representam apenas 11,65% do volume de vendas da empresa
estudada. Visto que um quarto dos conjuntos analisados no processo de manufatura reversa apresentam
funcionamento adequado, mas foram retornados devido a diagnóstico incorreto de falha e como forma de
se buscar a otimização, propõem-se o fornecimento de suporte técnico a esse tipo de cliente, tal como
treinamentos e palestras aos técnicos refrigeristas das empresas de médio e pequeno portes e
revendedores, o que permitiria reduzir-se em torno de 20% os custos com a logística reversa. A análise
das informações coletadas permitiu verificar-se que, a maior parte do transporte realizado no ciclo reverso,
corresponde a um volume intermediário, de 11 a 99 unidades retornando de cada vez, mas que
representam grande parcela dos custos. Desta forma, propõe-se o estabelecimento de parcerias com
outras empresas, de forma a reduzir esses custos. Além disso, outra possível vantagem seria a diminuição
do número de conjuntos a serem analisados no processo de manufatura reversa, reduzindo também os
custos desse processo.
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O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO DESENVOLVIMENTO
EMPREENDEDOR ESTUDANTIL: UMA COMPARAÇÃO

ENTRE BRASIL E ESPANHA

SUYAMA, S. K. (AUTOR PRINCIPAL); COLENCI-TREVELIN
(ORIENTADOR) 

 
OUTRA

Com o advento da globalização, o mundo tem padecido de um grande paradoxo, o do capitalismo
moderno (neoliberalismo). Ao mesmo tempo em que se vê avanços tecnológicos, aliados a integração das
informações e produção abundante de conhecimento, observamos também os mais baixos e alarmantes
níveis sociais e humanos de toda a história. Robert Kurz (1992) apresentou sua antevisão desta barreira
ao preconizar a relação: 12:88, onde 12% da população mundial, denominada “vencedores”, deteria a
poder econômico contra os 88% dos excluídos, denominados “perdedores”. Porém, ele ressalta que os
níveis de instabilidade social se agravariam fortemente, a ponto de ameaçar os próprios “vencedores”,
uma vez que são obrigados a compartilhar com os “perdedores” o mesmo espaço no planeta. Os
insucessos da tentativa de combate à miséria por medidas assistencialistas, acabam promovendo ações
que se mostraram efêmeras e não estruturantes, como em programas sociais não sustentáveis: bolsa
família, vale refeição, agricultura familiar, etc., que são apoiados em ideologias políticas de cunho
populista. Assim, torna-se necessária a continuidade dos esforços no sentido de implementar, de fato a
inclusão, com sugestões realistas, capazes de prestigiar o mérito e a superação individual, através da
educação e de propostas que orientam o estudante a mudar o seu foco de empregado, para empregador.
A sociedade vem sofrendo rápidas mudanças diante da realidade do mercado de trabalho e, diante disso,
torna-se cada vez mais importante o estudo detalhado do empreendedorismo. Esta pesquisa teve o
propósito de identificar os pontos onde possam ser implantadas melhorias, por pesquisa bibliográfica,
acerca do ensino nas universidades e elaborar uma proposta de estímulo à profissão do empreendedor
para faculdades e universidades brasileiras. Foi feito também, um comparativo entre as universidades
brasileiras e espanholas sobre como é desenvolvido, no aluno, habilidades empreendedoras, através de
disciplinas que tratam do assunto. De posse desses dados, foi possível identificar possíveis propostas e
sugestões para que o ensino do empreendedorismo tenha mais destaque e impacte mais na vida dos
estudantes pois percebeu-se que na Espanha a estrutura do ensino do empreendedorismo nas
universidades já encontra-se pronta, só dependendo da opção de cada universidade em implantá-la ou
não mas na maioria das universidades a disciplina já encontra-se na grade curricular, enquanto que no
Brasil o processo ainda está em fase de estudo por poucas universidades, como a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Unicamp e USP.
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PIM - ESTUDO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA O
MERCADO DE TRABALHO
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AUTOR); GALLO, A. R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Inteligência emocional é a capacidade das pessoas em administrar e compreender suas próprias
emoções e usá-las em seu favor compreendendo outros indivíduos com a finalidade de alcançar
resultados positivos tanto na vida pessoal como na profissional. Quem possui Inteligência Emocional sabe
sentir, pensar e agir de forma consciente sem deixar que as emoções atrapalhem nas decisões a serem
tomadas. (Goleman Daniel) É muito importante desenvolve-la porque na vida e no ambiente de trabalho
somos constantemente expostos à situações que têm o poder de nos levar ao limite, pois passamos
diariamente por diversas circunstâncias como: objetivos pessoais, relação familiar, metas e prazos, e
muitas outras decisões. Por isso, quem não possui equilíbrio pode viver estressado e desgastado. Isso
acontece, pois, as emoções fazem parte da vida e as pessoas sentem o impacto delas. A ansiedade, mau
humor, depressão, compulsão são sintomas causados por desequilíbrios emocionais. Portando a
Inteligência Emocional é tão necessária para as pessoas e suas relações pois proporciona diversos
benefícios, dentre eles: o aumento da autoestima e autoconfiança, reduz conflitos em relacionamentos
pois o indivíduo pensa antes de agir. Aumenta o nível de comprometimento com metas e
responsabilidades. Compreensão pelos sentimentos das outras pessoas, e equilíbrio emocional,
diminuindo os níveis de estresse e o principal, proporciona mais disposição, bem-estar e qualidade de
vida. Para desenvolver inteligência emocional é fundamental conhecer suas próprias emoções
reconhecendo os sentimentos, entendendo como eles te influenciam nas suas decisões e ações. Portanto,
é preciso ter mais atenção e equilíbrio nos comportamentos gerados pela emoção. Todo indivíduo possui a
habilidade de desenvolver cada uma de suas emoções analisando, conhecendo e administrando melhor
os estímulos que chegam ao cérebro emocional, quando, por exemplo estiver em um conflito é necessário
analisar quais comportamentos e atitudes, geradas pelas suas emoções, estão atrapalhando, assim,
saberá lidar e manter as emoções sob controle nos momentos em que elas vierem à tona evitando assim
em uma outra ocasião traumas e impactos causados por ela.
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PIM III: PROPOSTA DE MELHORIA PARA A GESTÃO DE
PESSOAS DE UMA EMPRESA SUCROALCOOLEIRA
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(CO-AUTOR); GALLO, A. R (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O principal objetivo desta pesquisa é propor melhorias a Gestão de Pessoas da empresa Sucroalcooleira
estudada. A empresa foi criada em 2010 com a junção de parte dos negócios da Shell e da Cosan.
Destaca-se por ser uma das empresas do setor energético mais competitivo do mundo. Aposta na
inovação, na tecnologia e no talento de cerca de 30 mil funcionários para gerar soluções sustentáveis que
contribuem para o desenvolvimento econômico do país. O setor de Recursos Humanos é estratégico e
busca envolvimento das pessoas para o alcance, ao mesmo tempo, dos objetivos organizacionais e dos
profissionais. O RH participa da elaboração do planejamento estratégico da organização para que, com
base nisto, possa desenvolver o planejamento do setor. Visa à integração de todos, retenção de talentos,
desenvolvimento individual e da equipe, resolução de problemas e pendências, buscando sempre a forma
mais eficiente possível, uma comunicação clara e saudável, um clima organizacional eficaz e interatividade
entre os líderes e funcionários. O setor certifica-se de que os sistemas operacionais básicos estão
desenhados corretamente, participa dos processos tanto de elaboração como da execução de estratégias,
conhece as ferramentas necessárias para identificar e administrar talentos e possibilitar que, na empresa
as coisas aconteçam da maneira correta, no momento certo. Pesquisando e analisando a organização,
perceberam-se problemas na liderança de alguns setores. Encontramos a dificuldade do líder em permitir
que alguns dos seus funcionários, ao receberem uma proposta, por exemplo: ocupar outra vaga em
setores diferentes; não permita o crescimento e desenvolvimento profissional. No setor administrativo, foi
notada uma desmotivação por grande parte dos colaboradores, gerado por fatos como: falta de desafios;
problemas salariais, como diferenças entre funcionários que estão no mesmo nível hierárquico; conflitos
com a liderança; falta de reconhecimento; entre outros. As propostas de melhorias para os problemas
apresentados poderiam, por exemplo, ser: a) aplicações de treinamentos para que se aumente a
performance dos líderes, pois eles são os principais responsáveis por desenvolver bons resultados,
buscando aumentar a produtividade e direcionar adequadamente os esforços da equipe que lideram; b)
capacitar à liderança visando maximizar e aperfeiçoar as características de um líder; c) aprimorar suas
competências para gerar maiores resultados para a organização. Os treinamentos abordariam assuntos
tais como: delegar tarefas; comunicação; maneiras de liderar pessoas; comportamentos no ambiente de
trabalho; aumento de potencial individual da equipe e realocação de talentos. Com esses treinamentos, os
funcionários passariam a ter a motivação para buscar inovação, e um novo olhar no ambiente de trabalho.
Além disso, no setor administrativo é necessário, investir na atualização do Plano de Cargos e Salários,
pois seu impacto incide diretamente nos resultados corporativos, principalmente, em objetivos de médio e
longo prazo. Este deve ser atualizado continuamente. Desenvolver uma política clara eficaz de
Remuneração que permitirá a ascensão dos profissionais de acordo com suas competências e
desempenho, além de trazer satisfação, valorização e motivação dos profissionais em busca de
crescimento e desenvolvimento das pessoas e da empresa.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Define-se empatia como a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender a realidade e
opiniões livres de preconceitos, gerando respeito ao próximo. “A capacidade de se colocar no lugar do
outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser
humano” – Diz Augusto Cury. Quando sabemos ouvir e compreender os sentimentos do outro sem estar
tão dependentes de nós mesmos e das nossas próprias palavras. A necessidade de desenvolver empatia
está ligado em resolver questões no dia a dia, como intolerância, preconceitos, e conviver bem com a
diversidade tornam as pessoas mais empáticas e tolerantes, além disso, ser empático não restringe
apenas aos conhecidos, mas principalmente a desconhecidos e com personalidades antagônicas, exige
um esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional, e para se colocar no lugar do outro e
experimentar uma nova perspectiva do mundo. Essa é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que
precisa ser diariamente cultivada. É importante desenvolver a capacidade de ter empatia também no
trabalho, assim o principal objetivo dessa pesquisa é entender sobre a empatia no trabalho. Estimula-se
empatia no ambiente de trabalho tendo conhecimento de que os funcionários vêm de diferentes culturas, e
já passaram por diversas situações e merecem ser reconhecidos por seu bom desempenho, e ao colocar-
se no lugar do outro, expande-se a capacidade de compreensão dos problemas que nos rodeiam.
Entende-se que os profissionais podem estar passando por situações difíceis, então, o papel do líder é
estar preparado para pregar valores positivos, compreender as dificuldades dos profissionais, e apoiá-lo
em busca de uma solução ou consolo. Pode-se demonstrar empatia reconhecendo o valor do funcionário,
através de elogios. Entretanto, o excesso de empatia pode causar armadilhas em decorrência do
paternalismo e favoritismo, e ter equilíbrio é necessário para um local de trabalho produtivo com respeito e
qualidade. A finalidade da empatia é tornar o ambiente de trabalho um local com um bom relacionamento
profissional e com isso desenvolve-se a maximização dos resultados da equipe.
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No dia 23 de Agosto de 1977 foi fundada a Distribuidora de Doces com o objetivo, na época, de
distribuição porta a porta de doces, balas, chocolate e similares em São Carlos e Região. A princípio a
estrutura era firmada em peruas e pequenos caminhões nos quais faziam a pulverização dos produtos em
pontos de vendas. Em certa época, foi constituída a visão da empresa, que é estruturar estrategicamente
a empresa e profissionalizar seus colaboradores a fim de alcançarem a liderança no seguimento de doces,
culinária e artigos para festas. A missão da empresa, por sua vez, é oferecer aos clientes qualidade em
produtos e serviços, atendendo as expectativas do mercado, priorizando a excelência no atendimento. Os
valores organizacionais são agir com responsabilidade e ética, atuando de forma transparente,
comprometida e humanizada. Assim, o principal objetivo desta pesquisa é propor melhorias para o RH da
empresa. A estrutura organizacional é o sistema formal de tarefas e relacionamentos de autoridade que
aloca como as pessoas coordenam suas ações e usam os recursos para atingir os objetivos
organizacionais; controla também a coordenação e as formas de motivação. A comunicação interna é
transmitida de maneira formal e informal, o que difere a escolha é o tipo de mensagem a ser emitida.
Quando de extrema importância, a comunicação é realizada de maneira formal, transmitindo a mensagem
com a seriedade e transparência que necessita. A comunicação externa é sempre formalizada, através da
escrita, verbal, tecnológica (Skype, telefone, etc.). A área de Recrutamento e Seleção é realizada através
de currículo, entrevista, seleção, exames admissionais e por fim a contratação. Os anúncios são
divulgados de forma informal, ou seja, de pessoa para pessoa e também em redes sociais. O treinamento
inicial para os novos admitidos na empresa é ministrado por funcionários mais antigos da empresa com o
acompanhamento do Gerente de Loja. Há também um posicionamento do Gerente de RH para avaliar o
seu desempenho, com experiência de 90 dias. A empresa não possui um plano de carreira, da
oportunidade para todos que se mostrem empenhados e dedicados o bastante para assumir um novo
desafio, priorizando assim os funcionários que ali estão. Alguns cargos exigem dos colaboradores um
curso superior, como o RH e outros não. Assim identificamos alguns problemas e propomos as seguintes
melhorias 1 Identificamos que a empresa não possui um Plano de Cargos, Salários e Benefícios definido,
o que achamos de grande importância para uma empresa possuir. Um PCSB tornaria as tarefas mais
distribuídas, pois há uma descrição de cargo e função. As pessoas saberiam exatamente o que é
necessário fazer para gerar seu próprio crescimento e quais conhecimentos precisa adquirir para isto.
Resolução – Reunir os gestores da empresa e dar andamento a uma implantação de PCSB. Se
necessário, com o auxilio de uma consultoria especializada ou não. 2) Observamos alguns casos
esporádicos que houve erros em relação aos holerites, acreditamos que isto tenha acontecido pelo fato de
que existe apenas um profissional na área de RH. Resolução – Para resolver esse problema pensamos
em fazer uma contratação para esta área.

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 319



 

 

 
 

20º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - ANAIS DOS EVENTOS DO UNICEP - 2018
 

PIM: PROPOSTA DE MELHORIAS VOLTADAS A GESTÃO
DE PESSOAS NA EMPRESA POSTES LTDA

MISSALI, B.B. (AUTOR PRINCIPAL); SANTOS, R.M. (CO-AUTOR);
CARLINO, J.G. (CO-AUTOR); OLIVEIRA, D.F. (CO-AUTOR); ROCHA,

G.P.R. (CO-AUTOR); MACHADO, R.R. (CO-AUTOR); GALLO, A. R
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O conceito de Gestão de Pessoas é a junção de atitudes e métodos, técnicas e práticas pré-definidas,
gerenciando os comportamentos internos e potencializar o recurso humano nas empresas. Através das
pesquisas bibliográficas essa gestão, aplicada de maneira correta, é um dos fatores essenciais para a
eficiência das empresas. Essa pesquisa possui como objetivo principal propor melhorias à Gestão de
Pessoas na empresa analisada, denominada Postes Ltda. A empresa utiliza como uma das ferramentas
estratégicas, a comunicação de maneira assertiva e objetiva, repassando as informações necessárias para
seus colaboradores, para o fácil entendimento e bom andamento da empresa, já que o quadro de
colaboradores é composto por uma diversidade de pessoas, inclusive com as de baixa escolaridade.
Como exemplo de práticas utilizadas na comunicação interna, observou-se, local de recados, onde a
pessoa dos Recursos Humanos reúne uma parte da equipe e lê em voz alta o que ali está escrito, para
uma pequena parcela de funcionários que repassarão para os próprios parceiros de trabalho, acontecem
reuniões, telefones, cartas diretas e circulares. A organização visitada trata-se de uma empresa de grande
porte, com algumas carências em sua Cultura Organizacional identificadas. Baseado nos conceitos pode-
se identificar a falta da elaboração do entendimento da empresa, a Missão, Visão e Valores. A mesma
aplica uma Política da Qualidade, tanto para os envolvidos internamente com a organização, quanto com
os envolvidos externamente. Observa-se que se trata de uma organização resistente, de difícil flexibilidade
para mudanças ou mesmo de recebimento de feedback. Outros fatores analisados durante o
desenvolvimento dessa pesquisa foi o conjunto de práticas que envolvem o recrutamento e seleção. Na
empresa visitada, observaram-se esses procedimentos, que são realizados através de currículos
recebidos diariamente indicados pelos próprios funcionários, ou através do recebimento de fichas de
candidatos externos. Para alguns cargos, os currículos são selecionados a partir das experiências
profissionais, e os candidatos com perfil, são convocados para uma entrevista, pessoalmente, na empresa
com a funcionária do RH. Se atender aos requisitos estipulados, quando existentes, o candidato irá
receber um retorno via telefone, convocando-o para o exame médico admissional, aprovado, deverá levar
a documentação solicitada para efetivar a contratação. Para os candidatos não aprovados, o funcionário
do RH contata os mesmos para dar um feedback. O treinamento e desenvolvimento da empresa visitada
são realizados por uma funcionária do RH mensalmente, sendo dividido por etapas e por departamentos.
Na integração de novos funcionários é realizada uma apresentação da Política da Qualidade, o Código de
Ética, a jornada de trabalho e a remuneração. Observou-se a carência, no processo de integração, a
apresentação do ambiente de trabalho, falta de treinamento prático dos mecanismos e práticas, estas, são
realizadas pelos próprios companheiros de trabalho. Outro aspecto analisado foi à organização dos cargos
e salários e a ausência de um plano de carreira. Nota-se que há diversas falhas em relação aos cargos,
salários e atribuições de cada função. A empresa necessita estruturar melhor seus cargos e salários a fim
de organizar e motivar seus funcionários. Assim, propomos a empresa usar diversas ferramentas de
trabalho na área de Gestão de Pessoas para melhorar sua eficiência organizacional.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

O objetivo desta pesquisa é entender como as relações intrapessoais são importantes no ambiente de
trabalho. Muito se conhece do termo “relação interpessoal”, que é a relação que acontece entre duas ou
mais pessoas e a forma em como ela acontece, seja no universo social, familiar ou profissional. O Prof.
Claudio Queiroz, mestre em Administração, professor da FAAP nos cursos de pós-graduação e MBA traz à
tona a importância de um relacionamento voltado para dentro de nós mesmos, o chamado
“relacionamento intrapessoal”, que é a base para qualquer relacionamento interpessoal, partindo do
pressuposto que, primeiramente, é preciso refletir o interior, trabalhar as questões de autoestima,
autoafirmação, autocontrole, emoções, medos e inseguranças, para que depois seja possível dar uma
devolutiva positiva ao mundo e se relacionar com o próximo. Queiroz, em seu livro “As competências das
pessoas”, cita Daniel Goleman (1995) afirmando que as duas formas de relacionamentos acima citados,
juntos formam a inteligência emocional. E ainda cita também Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra. “Se você
conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas. Se você se
conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha sofrerá também uma derrota. Se você não
conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas”. (QUEIROZ, 2008). Para uma
concreta competência de relacionamento intrapessoal podemos atribuir alguns indicativos que lhe são
necessários, como a humildade, persistência, resiliência, disciplina, flexibilidade, iniciativa e motivação. A
importância do autoconhecimento se dá de forma fundamental quando se fala em relacionamentos. No
Japão eles conheciam três tipos de poderes, o da espada que representava o poder das armas; o da joia
que representava o dinheiro e o do espelho que significava o poder do autoconhecimento, no qual o
indivíduo passa a ter consciência e autodomínio de suas emoções, potencializando sua automotivação.
Esses valores não são tão enraizados aqui no Ocidente, pelo fato das pessoas não refletirem sobre si
mesmas e não se questionarem sobre seus pontos fortes e fracos, seus objetivos, quais são seus talentos
e medos, quais habilidades e competências precisam ser desenvolvidos. Quais são seus sonhos? Esses
questionamentos em suma, surgem apenas quando o indivíduo se encontra numa situação estressante ou
de sofrimento e, só assim, haverá um tempo para a autorreflexão, e que, ainda, na maioria das vezes, não
é bem compreendido e passa por um processo preconceituoso por não haver a procura de profissionais
para apoio e ajuda no processo de desenvolvimento de estratégias para ações que desenvolvam
indivíduos e empresas. Há, atualmente, uma série de recursos que podem ser utilizados na jornada do
autoconhecimento, ferramentas como aconselhamento, tutoria, coaching, utilização de ferramentas de
autopercepção (DISC, MBTI, Gallup etc.); troca de experiências com amigos e colegas; participação em
atividades artísticas (música, pintura, cinema, teatro); participação em atividades comportamentais ou de
sensibilização; feedback de avaliação de desempenho; conversa aberta e honesta com colegas de
trabalho e gestores entre muitas outras formas. O mais importante é o indivíduo estar disposto a trabalhar
essas questões do desenvolvimento da competência relacionamento intrapessoal, levando em
consideração que as empresas estão mais inclinadas e focadas em investir em gestão de pessoas com
competência
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Era da Complexidade começou após a revolução industrial, no final do século XVIII, com a constante
urbanização, com as mudanças dentro da automação e com a era da informação. Isso nos remete a uma
constante mudança no dia a dia da indústria e consequentemente no dia a dia da sociedade
(HOBSBAWM, 1968, p.160-5, apud DATHEIN, 2003). Dentro dessa revolução temos eras distintas que se
complementam até chegar a atual Era da Complexidade ou Era Digital. Para falar sobre a Era da
Complexidade, é preciso entender como ela surgiu e quais estágios foram importantes para que
pudéssemos chegar a essa grande evolução na história da tecnologia. Assim, o principal objetivo desta
pesquisa é fazer um estudo preliminar da atual Era da Complexidade e suas características no mundo do
trabalho. Um dos estágios que foi importante para o avanço da tecnologia iniciou-se com o processo de
industrialização, a chamada Primeira Revolução Industrial, no século XVIII, denominada hoje como
Indústria 1.0, em que o trabalho havia se tornado assalariado e que as máquinas eram movidas à vapor,
trazendo uma evolução considerável se compararmos ao trabalho manual realizado pelos artesãos
anteriormente. Após esse período, a indústria se modernizou, levando à Segunda Revolução Industrial no
século XIX, a chamada Indústria 2.0, em que a eletricidade entrou na história, revolucionando o estilo fabril
de produção que antes era utilizado, assim como o surgimento da linha de montagem que modificou o
ritmo de produção e as fábricas começaram a produzir em larga escala. (HOBSBAWM, 1968, p.160-5,
apud DATHEIN, 2003). No século XX, mais precisamente nos anos 70, surgiu a automação industrial, que
deu base para que ocorresse a Terceira Revolução Industrial – Indústria 3.0, em que a criação de
máquinas que funcionavam sem a ajuda de um ser humano (robôs) modernizou ainda mais o modo de
produção nas indústrias. Por fim, na Quarta Revolução Industrial, a que estamos vivenciando, surgindo as
novas tecnologias; a automação dos softwares que dão grande suporte aos gestores nas tomadas de
decisões e a nova forma de enxergar as organizações. Estamos na Era da Complexidade, onde os
avanços são grandiosos e acontecem em um espaço de tempo tão pequeno que se torna um desafio
administrar, inovar e competir, por isso é indispensável a busca por conhecimento. As informações são
instantâneas, a qualquer momento e de fácil acesso, ou seja, as atividades dos seres humanos giram em
torno dessa nova era. Portanto, nos deparamos com novos conceitos e tendências e nos surpreendemos
com a velocidade em que tudo isso acontece, e que acaba, por sua vez, impactando em nossas vidas,
pois a tecnologia afeta todos os setores e meios sociais. A humanidade nunca teve um avanço maior.
Vivemos um momento da história humana em que as novas tecnologias possuem uma velocidade
exponencial, propiciam mudanças estruturais em como nos relacionamos, gerenciamos empresas,
criamos negócios e mudamos a sociedade. (BARRET, 2018, p. 1). A era da complexidade, no ramo
profissional, passou por muitos avanços que facilitaram nosso cotidiano, não precisamos mais ir ao banco
para fazer uma transferência bancaria, por exemplo. Além disso, temos também as impressoras 3D que
nos proporcionam casas em poucos dias, fato que antes jamais imaginávamos que fosse existir. Se todas
as áreas estão passando por mudança, as profissões também estão, ou seja, a forma de gerenciar uma
empresa está sendo transformada. Hoje vemos o homem como um ser complexo e valorizamos sua
capacidade de raciocínio e habilidades comportamentais mais do que as habilidades técnicas
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A palavra Ética vem do grego “ethos” que significa modo de ser. É ela que orienta como deve ser o
comportamento do homem em relação a outros homens numa sociedade. Assim, o principal objetivo
dessa pesquisa é entender a Ética no ambiente de trabalho. A ética empresarial compõe-se dos valores
morais e éticos que determinam o ramo de atuação da empresa, assim como seus clientes e concorrentes.
Quando a empresa trabalha com ética, ela desenvolve potencial para crescer de maneira sustentável,
sendo séria e responsável pelos seus clientes. Para que todos os funcionários de uma empresa possam
agir de uma certa maneira ética, criou-se o código de ética que promove o relacionamento entre líderes e
liderados e o desenvolvimento interno em relação ao meio social. O código de ética tem como premissa
enfatizar e expor os princípios e a missão de uma determinada profissão. No geral é baseado na
legislação vigente de uma pais, nos direitos humanos, nas leis trabalhistas e outras. Ele tem como objetivo
especificar os princípios de uma instituição e/ou profissão diante da sociedade; documentar os direitos e
deveres do profissional; dar os limites das relações que o profissional deve ter com colegas e
clientes/pacientes; explicar a importância de manter o sigilo profissional (essencial em muitos casos);
defender o respeito aos direitos humanos nas pesquisas científicas e na relação cotidiana; delimitar e
especificar o uso de publicidade em cada área e falar sobre a remuneração e os direitos trabalhistas. As
empresas que querem ser bem-sucedidas e ter uma marca reconhecida como confiável e honesta, estão
orientando sua cultura organizacional para um modelo ético que respeite os padrões morais da sociedade.
"As empresas consideradas éticas são geralmente aquelas cuja conduta é socialmente valorizada e cujas
políticas estão sintonizadas com a moral vigente, subordinando as suas atividades e estratégias a uma
reflexão ética prévia e agindo posteriormente de forma socialmente responsável”. (ALMEIDA, 2007, apud
ALMEIDA e GALLI, 2014). Não basta apenas ser um excelente profissional, bem capacitado, treinado, é
necessário assumir um compromisso com a ética e a responsabilidade social. “Os administradores
inevitavelmente provocam vantagens e desvantagens independentemente do que façam ou deixem de
fazer” (STONER e FREEMAN,1994). Dessa forma, as empresas precisam analisar o impacto que estão
causando na sociedade e no meio ambiente através das suas ações. A importância de se pensar nessas
questões está relacionada com o futuro das pessoas, da natureza e da própria organização. A ética
profissional é imprescindível para a conquista do sucesso no mercado de trabalho. “É necessário cuidar da
ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal”
(CORTELLA, s/d). Sendo assim, a ética é um dos pilares importantes para a vida dentro do trabalho.
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Novas temáticas na atualidade desafiam a ciência jurídica, particularmente perante o dinamismo das
relações sociais na internet, por vezes disciplinadas pelo direito . Nessa esteira, podemos apontar as
redes sociais e redes mundiais de computadores, como novos mundos e novas formas de
relacionamentos e igualmente de novas produções de conflitos. Nosso objeto de estudo está delimitado na
publicação não consentida de imagens, vídeos, fotos de nudez, atos libidinosos ou mesmo atos sexuais,
publicado por um ex- par íntimo, em geral com gravação consentida e publicação não autorizada, com a
finalidade de vingar-se da vítima, que tem exposta sua imagem em grupos sociais da internet, blogs,
páginas de relacionamentos em situação íntima, ou seja, a denominada pornografia de vingança. A
nomenclatura encontra origem na expressão “revenge porn”, intitulada assim em inglês . Importa-nos,
examinar o tema, no viés da proteção Constitucional da imagem, e do Código Civil na linha da proteção da
personalidade. Neste vértice, a Constituição Federal brasileira protege à imagem, no seu art. 5°, nos
incisos V e X, incluída tal tutela, no bojo dos Direitos e Garantias Fundamentais , portanto, atributos da
personalidade assegurados de forma autônoma. É certo que a apreciação constitucional do direito da
imagem, não exclui a tutela dos atributos gerais da personalidade disposta no Código Civil artigos de 11 a
21 . Frisa-se, que personalidade é o conjunto de atributos físicos intelectuais próprios da pessoa .
Oportuno se torna dizer, que o art. 5°, § 2° da Constituição Federal disciplina que os direitos conferidos no
texto, não excluirá aqueles que possam ser reconhecidos posteriormente. A saber, a pornografia de
vingança, um conflito nos moldes atuais de sociedade conectada, apresenta novas e devassadoras formas
de lesão à imagem. Nosso trabalho, tem o objetivo de trazer os resultados parciais da pesquisa realizada
sobre o tema.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

No âmbito da produção de normas jurídicas na sociedade, o Poder Legislativo tem um papel de relevância
e se torna palco de embates da sociedade quanto a temas que versem sobre as questões da vida.
Refletem-se no legislativo as posições divergentes sobre o início da vida, aborto, direitos do nascituro,
reprodução assistida e eutanásia como temas complexos e que se enredam longo tempo de processo
legislativo. Historicamente no Brasil a religião católica e, mais atualmente, as religiões cristãs em geral,
tem exercido influência significativa no Congresso Nacional, fazendo frente em suas bancadas (católica e
evangélica) a essas questões. Neste contexto, a pesquisa centra-se nas relações entre estas instâncias de
poder, tendo por problematização a seguinte discussão: a influência religiosa na produção legislativa sobre
a vida no Brasil ofende o estado laico? Para responder a essa problemática, parte-se do pressuposto de
que a religião influencia o processo legislativo e que os avanços sociais sobre as questões da vida dão-se
mais em outras instâncias do poder – executivo e judiciário – do que no legislativo. O desenvolvimento da
pesquisa trará a análise de projetos de lei e seus debates legislativos, e, em paralelo, como muitas das
questões têm sido postas pelos outros poderes, assumindo um protagonismo social a frente do legislativo.
A pesquisa, ainda, objetiva evidenciar o debate jurídico dos impactos da religião na criação de leis no
Brasil e, especificamente, o que se entende por vida nos processos legislativos e a laicidade. Assim
sendo, intenta descobrir se a Frente Parlamentar Evangélica vota de acordo com suas convicções
religiosas, trazendo ao Estado e às leis, sua religião. O caminho para poder chegar à uma possível
conclusão é estudar esse fenômeno por meio de um viés histórico sobre se houve ou não influência da
religião no Estado, descobrindo, por fim, por meio de quais estratégias este foi arquitetado.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Um levantamento do SEBRAE em 2018 mostra que no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos
comerciais. Desse total, 99% são micro e pequenas empresas (MPE), que respondem por 52% dos
empregos com carteira assinada no setor privado brasileiro (16,1 milhões de trabalhadores). Só no estado
de São Paulo existem 1.002.276 pequenos negócios empresariais do comércio, o que representa 37% do
total de MPEs dessa unidade federativa. Por segmento de atividade, destaca-se o comércio varejista de
artigos de vestuário, correspondendo a 20,7% das microempresas. Esse alto percentual nos revela o quão
acirrado é a concorrência no ramo da moda, de maneira que o marketing se torna essencial para que as
empresas se destaquem frente aos seus concorrentes. Contudo, a escassez de mão-de-obra qualificada,
a dificuldade de negociação de preço com os fornecedores, a precariedade tecnológica dos
estabelecimentos e os entraves no acesso ao financiamento caracterizam as principais preocupações do
empresário. Nesse sentido, essas empresas mantêm os investimentos publicitários em segundo plano.
Mas, conhecer e saber utilizar as ferramentas de marketing é fundamental para o sucesso das empresas,
pois a propaganda auxilia no desenvolvimento de um relacionamento a longo prazo com o público-alvo.
Observando esse cenário, elaboramos esse trabalho para discutir meios de viabilizar um acesso flexível
ao marketing pelo microempresário, utilizando dos métodos de pesquisa bibliográfica, procedimento de
pesquisa de levantamento, pesquisa descritiva e exploratória. Como resultado, buscamos implementar um
novo modelo de agência publicitária, focada nesse nicho de mercado e pautada na realidade e nas
limitações de cada corporação que procurar seu serviço. A partir disso, é mais fácil operar mudanças e
melhorias, que tendem a deixar o público cada vez mais satisfeito e surpreendido com as ações de
marketing que são o começo de grandes transformações na empresa.
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS
DE DISCOS COMPACTADOS DE HIDRETO DE

MAGNÉSIO VISANDO O USO COMO COMPONENTES DE
TANQUES ARMAZENADORES DE HIDROGÊNIO

COLLETTI, J.C. (AUTOR PRINCIPAL); ISHIKAWA, T.T. (ORIENTADOR) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - (UFSCAR)

Movido pela crescente preocupação mundial em relação à poluição ambiental e formas seguras de
transporte e armazenagem de energia tem resultado em desenvolvimento de novas tecnologias que
realiza uma função essencial na transição para um sistema energético de geração distribuída e
desempenha uma resposta promissora as necessidades atuais de energia limpa e renovável. Visto isso o
hidrogênio se apresenta como potencial vetor energético sustentável para o futuro. Porém para sua
aplicação pratica desafios tecnológicos ainda precisam ser superados para sua produção limpa, sua
conversão em energia elétrica através de células a combustível e especialmente e especialmente para seu
elétrica através de células a combustível e especialmente para seu armazenamento químico de hidrogênio
em materiais se apresenta como uma boa alternativa para este fim. O Laboratório de Hidrogênio em
Metais da UFSCar há mais de dez anos pesquisa ligas de Mg para armazenamento de Hidrogênio,
destacando-se as ligas Mg-Fe e Mg-TiFe por suas propriedades adequadas para armazenamento e baixo
custo potencial. O Objetivo deste trabalho é sintetizar e caracterizar a condutividade térmica discos
compactados de MgH2 para armazenamento de hidrogênio, de forma a viabilizar o uso deste material no
protótipo e fornecer subsídios para a simulação computacional do material e do dispositivo, que por sua
vez fornecerão os parâmetros de projeto do protótipo. Durante o período decorrido do projeto foi produzido
o material na qual será obtida a condutividade térmica, para a sua obtenção partimos de um lingote de
magnésio puro comercial que sucedeu uma laminação e este material laminado foi levado para o moinho
com hidreto de magnésio para a ativação, os parâmetros de moagem foram ajustados no decorrer das
moagens e ainda foram caracterizados o lingote de magnésio, o magnésio laminado, o magnésio moído e
ainda o hidreto de magnésio acrescido. Além de começar a montagem do dispositivo para medição da
condutividade térmica.
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INTERFACES GRÁFICAS NA AUTOMAÇÃO
RESIDENCIAL E INDUSTRIAL.

CANDIDO, R. V. (AUTOR PRINCIPAL); MELLO, M. M. (ORIENTADOR) 
 

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

A automação de processos é uma busca histórica que não cessa.As tarefas realizadas pela humanidade
possuem procedimento, ou seja, uma sequência ou conjunto, logico ou não, de ações que resulta na
tarefa. O procedimento, ou processo, é a maneira que a tarefa é realizada.O papel de uma interface é
possibilitar essa interação entre usuário e máquina para controlar o processo de automação, seja no uso
de botões e painéis de iluminação indicativa, ou de displays textuais, displays gráficos, teclados, voz e
áudio, e etc. A interface gráfica é possivelmente o método de interface mais popular atualmente no
processo de automatização, seja na indústria ou residência. A interação com o usuário (IHC) é um
processo que contém as ações do usuário sobre a interface do sistema, e suas interpretações sobre o
conteúdo apresentando como resposta. A IHC é instrumento de estudo em diversas áreas do
conhecimento como, Ciência da Computação, Engenharia, Ergonomia, e etc. Percebe-se uma carência de
artigos científicos que comparem as diferentes aplicações das interfaces em ambientes industriais com os
ambientes residenciais, com objetivo de adaptar referencias da indústria para a residência. Este artigo
apresenta os resultados de uma revisão narrativa realizada com intuito de buscar o estado da arte da
interface gráfica na visão da automação industrial, com base nas características e aplicações, com o
objetivo de comparar as aplicações de interfaces gráficas residenciais.Com a popularização dos
smartphones, tablets e laptops e pcs, a interface gráfica na automação encontrou apoio sobre a tecnologia
desses hardwares. A interface gráfica é um componente do sistema de softwares com portabilidade e
funcionamento de acordo com a capacidade de processamento do hardware. Percebe-se uma grande
multidisciplinaridade na área de interface gráfica nos sistemas de automação, devido a atual complexidade
dos sistemas.
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PÓRTICOS PLANOS HIPERESTÁTICOS DESLOCÁVEIS E
INDESLOCÁVEIS

RODRIGUES, G. (AUTOR PRINCIPAL); MORI,D.D. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Na Engenharia Civil o conceito de estrutura é fundamental, sistemas simples ou complexos ligados entre si
determinam a estabilidade de uma construção. Em edificações, por exemplo, as formas, as dimensões e a
localização determinam condições que passam a definir o objeto. A ideia de estrutura admite um tipo de
organização entre as partes que compõem o todo, ou seja, é a ideia de uma coleção de componentes
inter-relacionáveis. Este trabalho dedica-se ao estudo e comparação metodológica de dois diferentes
processos da hiperestática clássica para a resolução de pórticos planos deslocáveis e indeslocáveis com
grau de hiperasticidade igual ou superior a um. Dependendo dos vínculos que compõem uma estrutura, a
restrição dos graus de liberdade determinarão quanto de estabilidade a composição pode oferecer. Os
vínculos impedem os deslocamentos em uma determinada direção restringindo um, dois ou três graus de
liberdade para estruturas planas, a depender do tipo de vínculo. Para cálculo de deslocamento em vigas e
pórticos planos prova-se facilmente que as parcelas que representam os esforços Normal e Cortante (N e
V) podem ser desprezadas com segurança, quando comparadas com a parcela do Momento fletor, e estas
aproximações dependem do tipo do material. As duas primeiras parcelas exercem uma influência muito
pequena, em média 0,25% da contribuição total nas solicitações; portanto, na presença de Momento fletor
a contribuição dos esforços de Normal e Cortante são desprezadas e computa-se apenas a contribuição
do Momento fletor. O Processo dos Esforços é o processo mais simples para resolver estruturas
hiperestáticas e consiste na transformação do problema hiperestático em um conjunto de solicitações
numa estrutura isostática. Através dele são obtidas equações adicionais criadas pela compatibilização dos
deslocamentos na estrutura, explorando a superposição de efeitos com o uso indireto do PTV. Pode-se
afirmar que o Processo dos deslocamentos é dual do Processo dos esforços. No processo dos esforços
retiram-se vínculos da estrutura para se obter uma estrutura básica estaticamente determinada, já no
processo dos deslocamentos adicionam-se vínculos para recair numa estrutura básica, mais vezes
hiperestática, mas conhecida e simples. A dualidade desses dois processos está em manter a mesma
linha de raciocínio, apenas substituindo esforços por deslocamentos. No Processo dos Esforços, retiram-
se vínculos a fim de reduzir uma estrutura hiperestática a várias estruturas isostáticas sobrepondo seus
efeitos, e no Processo dos Deslocamentos aumenta-se o grau de hiperestaticidade da estrutura através do
bloqueio de seus nós intermediários, cujas esforços internos são desconhecidos. Nesse processo não há
obrigatoriedade de se trabalhar com a rigidez absoluta das barras e sim com uma rigidez relativa, e sua
aplicação viabiliza a automatização computacional. Através da resolução dos pórticos deslocáveis e
indeslocáveis deste trabalho pode-se notar que os dois métodos apresentam resultados praticamente
iguais, a diferença numérica apresenta-se apenas na segunda ou terceira casa decimal na maioria dos
exemplos, o que indica que os dois processos alcançam praticamente os mesmos índices de precisão no
cálculo dos esforços e deslocamentos de uma estrutura plana submetida a carregamentos externos. A
necessidade de se escolher no início da resolução as incógnitas hiperestáticas adotadas no
desenvolvimento de cálculo, torna este tipo de resolução particular, pois
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ANÁLISE DA FERRAMENTA IRAMUTEQ COMO
SOFTWARE LIVRE E APLICAÇÃO NOS DISCURSOS DE

CANDIDATOS AO PLEITO PRESIDENCIAL DE 2018

FRACASSO, NATALYN K. L. (AUTOR PRINCIPAL); PIRES, LÍVIA M. F.
(ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

ANÁLISE DA FERRAMENTA IRAMUTEQ COMO SOFTWARE LIVRE E APLICAÇÃO NOS DISCURSOS
DE CANDIDATOS AO PLEITO PRESIDENCIAL DE 2018 NATALYN KELLY LIMA FRACASSO PROFA.
DRA. LÍVIA M. FALCONI PIRES RESUMO Este projeto tem como objetivo, apresentar o software
IRAMUTEQ (Interface R para análises multidimensionais de textos e de questionários ) para a comunidade
de pesquisadores e desenvolvedores de sistemas como dispositivo facilitador. Além disso, demonstrar a
aplicação do software como ferramenta de levantamento de dados estatísticos seguidos da análise das
propostas presidenciais, tendo como corpus os planos de governo dos candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e
Fernando Haddad (PT) candidatos que disputam o segundo turno do pleito eleitoral de 2018. Trata-se de
uma pesquisa de caráter interdisciplinar que tem como aporte teórico a Análise do Discurso de linha
francesa mobilizando, mais fortemente, trabalhos de Michel Pêcheux e Jean-Jacques Courtine acerca do
discurso político o que permite, a partir dos resultados gerados pela ferramenta, tecer discussões acerca
do discurso eleitoral presidencial. Entrelaçaremos, ainda, nesta pesquisa, o estudo de software com
código aberto, possibilitando alterações como aprimoramento em sua estrutura, baseada na linguagem
Python e no ambiente de software R, com a implementação prática da ferramenta IRAMUTEQ, gerando
representações gráficas do corpus em estudo, através de frequência entre palavras e mantendo a
percepção de proporcionalidade e tamanho para o usuário. PALAVRAS CHAVE: INTERDISCIPLINAR;
IRAMUTEQ; DISCURSO POLÍTICO. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGOSTINE, Cristiane e Denise
Neumman. Propostas dos Presidenciáveis. Valor Econômico. 17-09-2018. Disponível em: . Acesso em:
29/09/2018. MARCHAND, Pascal. Devemos fazer nuvens de palavras? (Pascal Marchand e Pierre
Ratinaud). 2008 – 2018. Disponível em: . Acesso em: 29/09/2018. PIRES, L. M. F. A política se renova? O
discurso político no Twitter In: Mutações do Discurso Político no Brasil: espetáculo, poder e tecnologias de
comunicação. 1ed.Campinas- SP : Mercado De Letras, 2017, v.1, p.146-165.
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DESIGN GRÁFICO EM MATERIAIS DIDÁTICOS SOBRE
PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO

PARRACHO, B. F. (AUTOR PRINCIPAL); ALEXANDRE, L. O. (CO-AUTOR);
GONÇALVES, C. R. (CO-AUTOR); ASSIS, M. E. S. (ORIENTADOR); REIS,

J. E. (CO-ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Muito se tem falado sobre a crise de refugiados devido aos conflitos religiosos, políticos e étnicos em
países como a Síria, Afeganistão, entre outros do Oriente Médio e África. Dessa forma, o Brasil tem
atendido a muitos imigrantes na condição de refugiados que, quando chegam ao país, recebem o suporte
do governo para inseri-los na nova sociedade com cultura e realidades diferentes. É durante tal integração
que a Língua Portuguesa se apresenta como língua de acolhimento. Espera-se realizar, neste projeto de
iniciação científica, um estudo que objetiva apresentar como o design da capa do livro não o torna melhor
ou pior, mas influencia no ensino-aprendizagem do refugiado na sala de aula. Serão estudados,
especificamente, dois materiais didáticos “Pode Entrar: português para refugiadas e refugiados” e
“Recomeçar: língua e cultura brasileira para refugiados” que abordam o ensino-aprendizagem de
português como Português Língua de Acolhimento. Desse modo, analisar a importância de discussões
sobre características gráficas que a torna atrativa de tais materiais didáticos para refugiados, imigrantes e
estrangeiros, tendo como base artigos sobre a condição de refúgio, ensino de Português Língua de
Acolhimento e design gráfico. Identificar e analisar o design gráfico, circulação e utilização dos livros
didáticos já citados, sob o viés que esta teoria desvela sobre o estudo das “Políticas de Línguas”
(GUIMARÃES, 2002, 2006), “Quando o design projeta a capa: o design das capas de livros como
ferramentas de promoção de vendas” (NUNES e BARBOSA, 2009) e “O efeito multiplicador do design”
(ESCOREL, 2004). Espera-se mostrar, pelas análises dos resultados, como o design gráfico dos materiais
didáticos auxiliam no ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa para refugiados, pois são eles que
distribuem a língua de modo a caracterizá-la como Língua de Acolhimento. Este trabalho foi organizado a
fim de mostrar um percurso do design gráfico de materiais didáticos de PLAc (Português Língua de
Acolhimento) observando sua produção, circulação e utilização. Com isso, espera-se que os dados
indiquem que tais materiais possam agregar importantes considerações à história dos livros didáticos para
refugiados e também ao design gráfico brasileiro.
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EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA PARA
MECÂNICOS DE AERONAVES: LEVANTAMENTO DE

INFORMAÇÕES E REFLEXÕES.

GABRIEL, M. T. S. (AUTOR PRINCIPAL); TERENZI, D. (ORIENTADOR) 
 

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

A língua inglesa é a língua oficial da aviação, a maioria dos relatórios e manuais oficiais das aeronaves
são publicados em inglês, assim como são feitas muitas das comunicações entre pilotos e controladores
de voo. Portanto, testes de proficiência em língua inglesa são aplicados para profissionais da aviação que
não tenham a língua inglesa como língua nativa. Segundo o Manual de requisitos para a implementação
do teste de proficiência da organização ICAO (INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, 2010),
a decisão de abordar a proficiência linguística para pilotos e controladores de tráfego aéreo foi tomada
como resposta direta a acidentes em que a falta de proficiência em inglês foi identificada como um fator
contribuinte. Os testes de proficiência em língua inglesa aplicados para profissionais da aviação no
contexto nacional são voltados para pilotos e controladores. No entanto, não há o mesmo tipo de avaliação
para mecânicos, profissionais da área de aviação que também têm a necessidade de uso do inglês ao
realizar seu trabalho cotidiano. Dessa maneira, a pesquisa tem como objetivo geral investigar a existência
de exames de proficiência para mecânicos de manutenção de aeronaves (em outros países) e fazer
reflexões acerca dos exames (se existentes) em relação àqueles utilizados no Brasil para pilotos e
controladores. Por meio de sites de agências regulamentadoras da aviação, como ANAC (AGÊNCIA
NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL) e FAA (FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION), verificamos que não há
exames de proficiência em língua inglesa para mecânicos de manutenção de aeronaves. Isto posto,
analisaremos a estrutura e as características do exame para pilotos realizado no Brasil, com base nas
orientações da ICAO, a fim de fazer reflexões acerca das características do exame para mecânicos caso
esse fosse implementado no contexto nacional. Assim, apresentaremos os resultados dessa pesquisa,
inclusive tais reflexões.
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A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O RAFTING

CRUZ, J.F. (AUTOR PRINCIPAL); MANGILI, R.M.A. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E O RAFTING A deficiência intelectual é caracterizada pelo
funcionamento cognitivo que não corresponde ao esperado, ou seja, é aquele que está abaixo do que é
considerado dentro do padrão de normalidade. Até pouco tempo a segregação de grupos sociais que não
se enquadravam no padrão estabelecido pela sociedade era irrefutável, mas com a mudança da dinâmica
institucional, marcada pelo movimento dos direitos civis, esse panorama vem se modificando, de forma
que a inclusão é um tema que vem ganhando espaço nas discussões de nossa sociedade. Diante disso, a
realização de atividades físicas adaptadas mostra-se possíveis e benéficas no sentido da inclusão e
melhoria do desenvolvimento de pessoas com deficiência. Logo este trabalho consiste em uma pesquisa
qualitativa que busca a possibilidade da realização da inclusão de pessoas com deficiência intelectual em
aulas de rafting, a partir de entrevistas com profissionais desse esporte de aventura da cidade de Brotas-
SP para melhor compreensão das adaptações necessários, e tendo como base a literatura relevante. A
deficiência intelectual, Segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde, publicado pela Organização Mundial da Saúde, entende-se que a deficiência
intelectual é caracterizada por: desenvolvimento incompleto ou parada no desenvolvimento durante o
período de desenvolvimento das aptidões que determinam o nível global de inteligência (funções
cognitivas, linguagem, motricidade e social). Rafting. O que é? Atividades como rafting, bóia-cross,
caminhada em trilhas, rapel, tirolesa são considerados esportes de aventura e tem em comum o desejo de
pessoas em procurarem prazer em atividades que proporcionem ambientes diferentes do dia-a-dia, afim
de mudarem a rotina, criar conexões com outros ambientes em busca de relaxamento e até mesmo cura
de enfermidades. Atividade ao ar livre e em contato com a natureza se tornou um dos focos do turismo
mundial, conhecido como turismo de aventura. Esse segmento é voltado para ações recreativas não
competitivas, mas que mesmo assim desencadeiam emoções, adrenalina, entusiasmo, conquista e paz, o
turismo de aventura é uma alternativa para pessoas que buscam superar seus limites com segurança e
responsabilidade. Atualmente, o objetivo da atividade física mudou, não sendo mais o propulsor da
sobrevivência diária, mas sim para bem-estar, longevidade, integração, desenvolvimento motor, intelectual
e social, em suma, melhoria da qualidade de vida, seja de pessoas que só procuram melhor
condicionamento físico, ou para aquelas que precisam se desenvolver e interagir com o mundo: nesse
estudo com deficiência intelectual. Abraçar uma atividade física pode transformar o dia-a-dia de um atleta
especial e ainda fazer bem para a saúde do corpo e da mente. Movimentar-se é a palavra de ordem. Não
importa se o atleta tem como objetivo jogar profissionalmente ou de forma amadora. O importante é
procurar uma modalidade esportiva que se adéqüe as condições e limites.
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IDADE

FRANCESCHINI, A.M. (AUTOR PRINCIPAL); BRANCO, A.N. (CO-AUTOR);
AMARO,M.L.T.O (ORIENTADOR) 
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O envelhecimento consiste em um fenômeno fisiológico de comportamento social ou cronológico; é um
processo biossocial de regressão vivenciado por todos os seres vivos. É um período em que o indivíduo
vivencia muitas mudanças, portanto, é necessário adotar hábitos que contribuam para uma vida saudável,
como a prática de atividades físicas. O objetivo deste estudo é analisar o quanto a atividade física pode
ser benéfica para indivíduos da terceira idade. A metodologia utilizada para a sua elaboração foi a
descritiva de referência bibliográfica, com base na consulta de artigos acadêmicos, monografias,
dissertações, teses, livros, sites, entre outras fontes que disponibilizam dados relevantes acerca do tema.
Com base na literatura disponível, foi possível constatar que a prática de atividade física traz muitos
benefícios para os indivíduos na terceira idade, que podem ser físicos, psicológicos, fisiológicos e sociais,
ou seja, contribuem para o bem-estar do indivíduo como ser completo. A escolha do tema justifica-se pela
relevância que este vem assumindo na atualidade. A atividade física tem se mostrado de extrema
importância para a saúde física e mental dos idosos e, assim sendo, merece ser mais discutida e obter
maior adesão entre indivíduos que se encontram nessa etapa da vida. A metodologia utilizada para a
elaboração deste estudo foi a descritiva de referência bibliográfica, com base na consulta de artigos
acadêmicos, monografias, dissertações, teses, livros, sites, entre outras fontes que disponibilizam dados
relevantes acerca do tema. Quanto à estrutura, este artigo está organizado de modo a abordar primeiro o
processo de envelhecimento, apresentando características inerentes a ele, bem como dados estatísticos
sobre o envelhecimento no Brasil. Em seguida, adentra-se de modo mais específico o aspecto central
deste estudo: a atividade física na terceira idade, expondo seus benefícios, bem como como deve se dar
sua realização para obtê-los.
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A SÍNDROME DE BURNOUT NO ESPORTE
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(ORIENTADOR) 
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O presente trabalho abordou a Síndrome de Burnout no esporte que tem como as principais
características esgotamento físico e emocional; baixa auto-estima e sentimento de baixa realização
emocional e despersonalização e desvalorização. NAs últimas décadas,a característica de atingir o
desempenho máximo, a qualquer preço e custo, vem sendo percebida nos atletas de alto rendimento em
todos os esportes, isto devido a grande magnitude dos mega eventos esportivos.Em contrapartida a esta
grande evolução dos sistemas de treinamento e da carga de treinamento apareceu um vilão no dia a dia
do atleta de alto rendimento, mais conhecido como Burnout. Através de uma revisão bibliográfica discutiu-
se as produções científica sobre a Síndrome.Os estudos sobre Burnout iniciaram na década de 1970 com
o psicólogo Freudenberger, que definiu como a exaustão decorrente do excesso de exigências de energia,
força ou recursos. O objetivo deste trabalho foi abordar as definições encontradas na literatura sobre esta
Síndrome que acomete pessoas em profissões caracterizadas como de " Serviços Humanos" como por
exemplo, médicos, enfermeiros, advogados, treinadores e atletas; entender os quatro modelos de
específicos do esporte para auxiliar e explicar o fenômeno do Burnout ( modelo afetivo-cognitivo de
estresse, modelo de resposta negativa de estresse de treinamento, desenvolvimento de identidade
unidimensional e modelo de controle externo) , compreender como a parte psicológica e o estresse
influenciam no processo de desenvolvimento da Síndrome e quais as medidas de prevenção (testes)
podem ajudar os atletas em não abandonar o esporte. Constatou-se nesta revisão que a parte psicológica
e o Stress estão intimamente ligados com a Síndrome. Tanto a Síndrome de Burnout como a psicologia do
esporte são áreas que demandam maiores estudos específicos para um maior aprofundamento dos
estudos e disponibilidade de trabalhos científicos .
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ATIVIDADE FÍSICA PARA O IDOSO E SEUS BENEFÍCIOS

ESTEFANI, K.V. (AUTOR PRINCIPAL); MANGILI, R.M.A. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Este estudo tem como objetivo analisar os benefícios da prática de atividades físicas no processo de
envelhecimento e os benefícios na promoção da saúde, a falta de atividade física está em alguns casos
estão relacionadas ao risco de quedas e de doenças causadas pelo sedentarismo, como obesidade e
hipertensão arterial.Com as práticas das atividades físicas tem como principal benefício o fortalecimento
dos ossos, articulações e músculos, contribuindo para uma maior resistência, flexibilidade, equilíbrio
corporal, agilidade, e assim melhorando o condicionamento, sistema cardiorrespiratório, qualidade do sono
e da autoestima. Atividade Física são movimentos corporais produzido pelos músculos esqueléticos, que
tem como resultado um gasto e energia maior do que os níveis de repouso. Por tanto, não são apenas os
exercícios que são praticados dentro da academia, ou durante uma corrida, as atividades estão presente
no dia a dia de cada pessoa. Com as práticas das atividades físicas tem como beneficio principal função
de fortalecimento dos ossos, articulações e músculos, possuindo, mas resistência, flexibilidade, equilíbrio
corporal, agilidade e principalmente, um condicionamento físico bom, melhorando também o sistema
cardiorrespiratório. A pesquisa foi realizada através de livros e banco de dados de artigos como Scielo,
Bireme, Periódico Capes, Lilacs publicados nos últimos (2000 até 2017). Esse trabalho tem como objetivo
geral mostrar a importância da atividade física na qualidade de vida dos idosos. Objetivos específicos
analisar e quantificar os benefícios do exercício físico no processo de envelhecimento e o papel do
educador físico para entender a especificidade de cada um. Através desse estudo, foi possível concluir
que idosos que praticam atividades físicas diminuem a probabilidade de desenvolverem algumas doenças
crônicas, melhorando a qualidade de vida. Palavras-Chave: Idosos; Benefícios da Atividade físicas;
Atividades Físicas; Qualidade de vida.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Avaliação alimentar de atletas/desportistas vegetarianos Marina Gomes1, Patricia Aguilera1, Thayna
Milana¹, Carla Cristina Dato (Orientadora) Curso de Nutrição, Centro Universitário Central Paulista
Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, “é considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua
alimentação todos os tipos de carne, aves e peixes e seus derivados, podendo ou não utilizar laticínios ou
ovos. Podem ser divididos em: Ovolactovegetariano: que utiliza ovos, leite e laticínios na alimentação;
LactoVegetariano: não utiliza ovos, mas faz uso de leite e laticínios; OvoVegetariano: não utiliza laticínios,
mas consome ovos; Vegetariano estrito: é o vegetariano que não utiliza nenhum derivado animal na sua
alimentação e o Vegano: é o indivíduo vegetariano estrito que recusa o uso de componentes animais não
alimentícios, como vestimentas de couro, lã e seda, assim como produtos testados em animais.A dieta
vegetariana, possui alto consumo de carboidratos, fibras, magnésio, potássio, folato, antioxidantes e
fotoquímicos onde auxiliam em um envelhecimento saudável e baixo consumo de vitamina B12, onde este
consumo baixo pode influenciar negativamente no desempenho esportivo. Com o aumento de adeptos ao
vegetarianismo mundialmente, não é difícil encontrarmos atletas ou desportistas vegetarianos, para que
esse grupo tenha um desempenho satisfatório é essencial que a alimentação seja equilibrada e contemple
todos os nutrientes essenciais ao organismo. Portanto o objetivo do estudo é analisar a alimentação de
atletas/esportistas vegetarianos. Será aplicado um questionário de frequência alimentar e perguntas
relacionadas a prática de atividade física. Por se tratar de um grupo específico, os questionários serão
aplicados via internet nas redes sociais, em grupos de atletas/esportistas vegetarianos. Espera-se com
esta pesquisa discutir sobre possíveis carências nutricionais nesse grupo e maneiras de adequar os
nutrientes a fim de suprir as necessidades dos participantes. Palavras Chaves: Atleta vegetariano,
vegetarianismo, exercício físico
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COSTA, L.S. (AUTOR PRINCIPAL); MELO, L.G. (CO-AUTOR); FERREIRA,
F.C (ORIENTADOR) 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Com o aumento da população idosa no Brasil e na maior parte do mundo, crescem também as doenças e
outros problemas causados pela velhice, o que causa uma limitação por parte dessa população para
execução das tarefas cotidianas, também descritas como Atividades da Vida Diária (AVDs) e Atividades
Instrumentais da Vida Diária (AIVDs). A proposta mais incentivada e repercutida para melhorar esse
quadro tem sido a prática regular de atividades físicas, pois suas capacidades físicas são estimuladas e
sua autonomia para desempenhar sem auxílio às tarefas diárias pode ser mantida por um tempo maior e
com maior qualidade. O objetivo deste estudo foi verificar possíveis benefícios do exercício físico sobre as
atividades da vida diária e atividades instrumentais da vida diária de idosos, para tanto, foi realizada uma
revisão profunda da literatura onde encontramos 25 artigos. Observou-se que a atividade física é um
importante recurso para minimizar as perdas provocadas pelo processo de envelhecimento, podendo
aumentar ou manter a aptidão física da população idosa, potencializando o bem-estar funcional e
melhorando sua qualidade de vida, que está definitivamente ligada ao grau de satisfação do indivíduo em
todos os sentidos da vida pessoal. A prática de exercício físico, além de combater o sedentarismo,
contribui de maneira significativa para a manutenção da aptidão física do idoso, seja na sua vertente da
saúde, seja nas capacidades funcionais. A aptidão física relacionada à saúde pode ser definida como
capacidade de realizar as atividades do cotidiano com vigor e energia e demonstrar menos risco de
desenvolver doenças ou condições cônico-degeneretivas, associadas a baixo nível de atividade física.
Diante do exposto, pode-se observar que resistência aeróbica, força muscular, flexibilidade e composição
corporal são alguns componentes da aptidão física, e também ferramentas extremamente importantes na
capacidade dos idosos realizarem suas atividades da vida diária e atividades instrumentais da vida diária
de forma independente.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Por conta do processo de concorrência, principalmente nos dois últimos séculos, há a exigência cada vez
maior de que as empresas enxuguem suas estruturas para evitar gastos, gerando mais receita e evitando
desgastes que possam ser minimizados. Nesta conjuntura, diversas políticas devem ser adotadas no
tocante aos custos, resultados e lucros. Sendo assim, para que a empresa maximize seus resultados, é
importante buscar os dados necessários em sua principal fonte de informação: no departamento de
Contabilidade. É importante ressaltar que os efeitos da valoração de uma empresa somente serão notados
quando eles forem realizados pensando-se em todos os aspectos passíveis de evitar gastos e aumentar
lucros. Por isso, escolhemos como tema deste trabalho a depreciação. A depreciação reduz o lucro da
empresa e, consequentemente, os tributos incidentes sobre o lucro (imposto de renda e contribuição
social). A partir de um levantamento bibliográfico, este trabalho objetiva conceituar "depreciação", que
reconhece que o bem está perdendo seu valor por conta do desgaste por uso, pela ação da natureza ou
por estar ultrapassado; bem como mostrar às empresas a importância de elas encontrarem formas de
minimizar essa depreciação. A perda do valor do bem deve ser sempre estimada e, para isso, existem
alguns métodos. O mais utilizado é o da linha reta (linear), quando se estima a vida útil do bem a ser
depreciado. A taxa de depreciação é 100% dividida pela vida útil, que pode ser calculada mensalmente,
trimestralmente ou anualmente, conforme o período que a empresa escolhe para realizar o balanço
patrimonial. Essa depreciação ou desvalorização é o custo ou a despesa da obsolescência dos ativos
imobilizados, tais como máquinas, veículos, móveis, imóveis ou instalações. Ao longo do tempo, com a
obsolescência natural ou desgaste com o uso na produção, os ativos vão perdendo valor, o que significa
futuros gastos para a substituição desses ativos. O limite de depreciação é o valor do próprio bem. Com a
finalidade de monitorar adequadamente os ativos em processo de depreciação, deve-se manter controles
para cada um deles, utilizando uma “ficha do imobilizado” ou uma “planilha de item do imobilizado” para
que o valor da depreciação, somado às quotas já registradas, não ultrapasse o valor contábil do respectivo
bem. A depreciação de um ativo começa quando o bem a ser utilizado está em condições de operar e
cessa quando ele é baixado ou vendido. Ao preparar este trabalho, chegamos à conclusão de que grande
parte das empresas não dá a devida importância à depreciação, colocando em risco o futuro de seus
negócios. Para que isso não ocorra, há a necessidade de reinvestir o capital na aquisição ou reforma de
ativos, máquinas por exemplo, para manter e/ou aumentar a produção. Portanto, adotar um gerenciamento
permanente de controle do ativo imobilizado é garantir maior longevidade aos negócios.
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ECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
IMPORTÂNCIA PARA O PAÍS

RIOS, F. M. (AUTOR PRINCIPAL); NATI, G. D. (CO-AUTOR); GALDINO, R.
S. (CO-AUTOR); FARIA, C. P. S (CO-AUTOR); NETTO, J. A. S. (CO-

AUTOR); PERUSSI, S. (ORIENTADOR) 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUM -
(UNISALESIANO); CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA -

(UNICEP)

ECONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPORTÂNCIA PARA O PAÍS RIOS, F. M. (AUTOR); FARIA,
C. P. S. (COAUTOR); NATI, G. D. (COAUTOR); NETTO, J. A. S. (COAUTOR); GALDINO, R. S.
(COAUTOR); ASSIS, M. E. S. (COORIENTADOR); PERUSSI, S. (ORIENTADOR) CENTRO
UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA – (UNICEP) O ciclo do café foi o grande responsável pelo início de
uma história econômica virtuosa no estado de São Paulo, período que ficou conhecido como Política do
Café com Leite. Além disso, foi nessa época, chamada de República Velha, que houve uma grande
expansão da economia. Quando a decadência da cafeicultura aconteceu, o capital foi transferido para a
indústria, que passou a se desenvolver apoiando-se em um mercado consumidor e também a partir da
quantidade de mão de obra disponível dentro do estado. Com o objetivo de explicitar o que ocorre após
essa época, o presente texto aborda aspectos econômicos e políticos relevantes e concernentes à nova
configuração do grande aglomerado urbano que constitui São Paulo, discutindo os fatores abrangentes de
suas atividades diversificadas no estado de São Paulo, sendo elas as principais responsáveis pelo
desenvolvimento dos diversos setores econômicos do Brasil. Correspondendo a cerca de 32,4% de todo
PIB nacional (dado do IBGE, referente ao ano de 2015), O estado de São Paulo é geralmente reconhecido
como o maior polo econômico e industrial do Hemisfério Sul e o maior centro de negócios da América
Latina. É a capital da inovação e da tecnologia na região e um líder global em agronegócio e em políticas
de preservação do meio ambiente. Neste trabalho, a partir de um levantamento bibliográfico, buscamos
enfatizar valores atualizados do PIB, Exportações, Importações, Saldo da Balança Comercial, dentre
outros fatores quantitativos, trabalhando com dados numéricos para facilitar as interpretações. Vale
ressaltar que o estado de São Paulo é o que mais contribui para a produção agropecuária de todo o país.
Além disso, é o maior estado produtor de frutas e de suco de laranja e ocupa também o quarto lugar no
ranking de produção de café e o nono lugar da produção de soja. No setor pecuário, São Paulo destaca-se
por ser o responsável por 9% do rebanho de bovinos, 16% das aves de corte e 7% dos suínos de todo
país. A economia do estado de São Paulo é bem diversificada, sendo composta por indústrias no setor
aeronáutico, sucroalcooleiro, de metal e de mecânica, de química, de informática, têxtil, automobilística e,
ainda, nos setores de finanças, de serviços e agropecuário.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

Resumo Com o aumento anual dos índices de obesidade, do sedentarismo e das doenças degenerativas,
programas de atividade física são cada vez mais requisitas por diferentes grupos de pessoas em
diferentes faixas etárias. Para tanto, estar motivado permitindo não apenas que o mesmo comece a
atividade, mas também, que garanta sua permanência, é primordial. Uma das modalidades que vem se
consolidando entre as possibilidades de atividade física, é o Treinamento Funcional. Este tipo de
treinamento afirma-se como um programa de atividade física desde a década de 90 e atualmente tem sido
procurado por pessoas dos mais variados níveis de condicionamento físico, passando a ser praticada
também por mulheres parturientes (mulheres em situação de pós-parto), parcela da população que
apresenta grande dificuldade para a prática de exercícios físicos controlados e orientados. Essas mulheres
encontram diversas barreiras como: tempo, disposição e motivação para a prática de qualquer exercício
físico durante os meses que procedem ao trabalho de parto, principalmente pela dificuldade em encontrar
alguém que fique com o recém nascido nos horários destinados às aulas. Nesse sentido, o objetivo deste
estudo foi verificar qual a influência do treinamento funcional quanto a questão da socialização e na
melhoria da qualidade de vida, para mulheres parturientes. Participaram do estudo oito alunas parturientes
de uma academia da cidade de São Carlos. Para tanto foi utilizado os procedimentos de uma Pesquisa de
Campo, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário com questões sobre o tema,
além de registro em caderno de campo. Observou-se que o treinamento desenvolvido pelas mães em
companhia com os bebes pode ser uma prática importante, além de beneficiar a relação social entre mãe
e bebe. Palavras-Chave: Treinamento Funcional; Parturientes; Atividade Física e Parturientes; Exercícios e
Parturientes.
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GESTÃO DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES RELEVÂNCIAS DA CERTIFICAÇÃO ISO DE
QUALIDADE O presente trabalho tem como objetivo principal a análise e discussão das mudanças obtidas
após a implantação da gestão de qualidade e as relevâncias da obtenção da certificação ISO de qualidade
em uma empresa que atua no ramo de manutenção e reforma de transformadores, situada na cidade de
São Carlos. A qualidade pode ser definida como uma conformidade que abrange certas especificações
onde produtos e serviços devem atender às expectativas e necessidades de clientes/consumidores. De
acordo com Camargo (2011), com o avanço das tecnologias e da globalização, houve um aumento
significativo na exigência dos níveis de qualidade dentro das organizações, onde se tornou mais difícil
atender essas exigências em relação aos produtos e serviços prestados ao cliente. A gestão de qualidade
em uma empresa é um processo que visa alcançar a excelência de produtos e serviços nas organizações,
visando atender às expectativas e necessidade de clientes e consumidores, além de melhorar o processo
produtivo. Uma boa gestão de qualidade pode minimizar os riscos e falhas e diminuir custos, e ainda
assim garantir a qualidade de seus produtos e serviços. Deste modo, é possível se alcançar os objetivos
esperados. Para tal, utiliza-se de processos de padronização e de normalização da qualidade de produtos
e serviços dentro das organizações, sendo fundamental seu cumprimento para obter altos níveis de
qualidade e satisfação. O objetivo principal é o levantamento de dados sobre a gestão da qualidade e
serviços prestados da empresa, antes e após certificação ISO 9001, com o intuito de melhorias nos
serviços prestados e no feedback de seus clientes em relação a qualidade desses serviços, e é aplicada
em uma empresa que atua no ramo de manutenção e reforma de transformadores. Para esse estudo é
realizada uma pesquisa de campo de natureza qualitativa descritiva, um estudo de caso em uma empresa
que atua no ramo de manutenção e reforma de transformadores, situada na cidade de São Carlos. O
instrumento de coleta de dados é um questionário com os gerentes de qualidade da organização. A
organizaçãopesquisada utiliza sistemas de gestão baseado em melhoria contínua e monitorada através de
indicadores de qualidade. Algumas das ferramentas utilizadas são o ciclo PDCA e 5W2H. Para o controle
de todo esse processo de qualidade a empresa implantoua certificação ISO9001/2015, que possui
validade de três anos. A organização passa por um processo de adequação à certificação durante 36
meses, como também a realização de processos de treinamentos, manuais, procedimentos, ou seja, uma
total dedicação e envolvimento de toda equipe, além de mudanças burocráticas necessárias que precisam
ser realizadas para implantação da certificação. Para que a certificação seja mantida é necessária a
realização de auditorias anuais da ISO, que realiza avaliações de todos os setores, para que sejam
aprovados, segundo as normas. Por fim, conclui-se que a obtenção da certificação ISO de qualidade para
a organização acarretou benefícios percebíveis, como: redução de custos, otimização de processos,
reconhecimento nacional e internacional, melhoria na qualidade do serviço, melhoria no relacionamento
entre organização e cliente, como tantos outros, que colocam a empresa em um nível elevado no mercado
atual, auxiliando nas tomadas de decisões importantes para o crescimento empresarial.
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CENTRO UNIVERSITÁRIO CENTRAL PAULISTA - (UNICEP)

A Internet das Coisas concerne a grupos de dispositivos digitais como sensores que coletam e transmitem
dados pela Internet, a Internet das Coisas surgiu dos avanços de várias áreas, devido ao potencial de uso
das mais diversas áreas das atividades humanas, a Internet das Coisas pode ser entendido como uma
extensão da Internet atual. Os kits de prototipagem e placas de desenvolvimento de IoT são compostos
por microcontroladores, processadores, chips sem fio e outros componentes, que são disponibilizados em
PCBs (Printed Circuit Board) pronto pronto para o programa. Estes dispositivos são uma excelente porta
de entrada para o mundo IoT devido ao fácil acesso dos desenvolvedores. As informações sobre os
dispositivos Arduino e Raspberry Pi demonstram o quanto há de capacidade de processamento de dados,
mesmo em relação ao tamanho do hardware de ambas, mas grande são os campos de aplicação. No
entanto, vale lembrar que por serem seus sistemas operacionais Open Source, deve-se ter uma atenção
maior relacionada a segurança. Pois, ao se adotar dispositivos como estes na aplicação de controles em
residências, empresas ou até nas aplicações educacionais o risco de perder-se dados é relativamente alto
e também por ser uma tecnologia inovadora onde muitos países ricos a adotaram nos seus ambientes
operacionais, sendo o caso da Amazon, que utiliza desses meios tecnológicos na melhoria de seus
serviços e operações diárias, torna-se crucial adotar-se políticas de defesa, segurança da informação e
mão de obra especializada para inspeção e análises do uso das plataformas ioT. O objetivo do presente
trabalho consiste em pesquisar e categorizar os “hardwares” e plataformas disponíveis para IoT (Internet
of Things), também conhecido como Internet das Coisas, e ainda analisar os “softwares” disponíveis e
esgrimir suas vulnerabilidades e o que as empresas estão propondo para realizar melhoria na segurança
das plataformas IoT.Conclui-se que ao adotar uma abordagem ampla que envolva os dispositivos, as
aplicações, bem como as interfaces de rede, software, criptografia, autenticação, segurança física e de
portas de comunicação desde o desenho do projeto, podem minimizar os riscos e a vulnerabilidade da
tecnologia.
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CPF: 058.936.988-19 RG: 14.699.469-1 Elisabete Gabriela Castellano, CPF: 822.395.768-04 – RG:
5.172.428-5 O presente trabalho mostra a situação geral do lesbocídio no Brasil, no toca as questões da
invisibilidade e do e enfrentamento à violência. Lesbocídio é a morte de mulheres por serem lésbicas.
Justifica-se, pois, o Brasil é um país com índices alarmantes de violência contra a mulher e contra a
população LGBT. Segundo o The Intercept Brasil (2018), no Brasil, entre 2014 e 2017, o número de
registros de assassinatos de mulheres lésbicas aumentou em 150%. Apenas nos primeiros dois meses de
2018, foram registrados 26 casos de assassinatos de mulheres lésbicas. Entretanto, devido à falta de
dados oficiais e estudos padronizados, estima-se que esses números sejam ainda maiores. Objetiva-se
apresentar o que é lesbocídio e contribuir com a conscientização dos direitos inalienáveis das pessoas
perante à diversidade de orientação sexual. Esse trabalho é um levantamento bibliográfico inicial realizado
junto ao site Politize com texto de Laura Lammerhir e artigo científico publicado na Revista da Saúde
Coletiva “A homossexualidade feminina no campo da saúde: da invisibilidade à violência”, de autoria dos
pesquisadores: Rita de Cássia Valadão e Romeu Gomes. O lesbocídio é um tema tabu, com pouca
visibilidade e total desrespeito aos direitos humanos. O lesbocídio acontece devido ao sentimento viril do
homem que foi abandonado pelo fato de sua parceira passar a se relacionar com uma mulher, pelos
parentes, não só os consanguíneos, mas os amigos, vizinhos inconformados pela orientação sexual da
mulher. Os assassinatos ocorrem com elevado grau de selvageria. Mulheres lésbicas cometem suicídio,
em decorrência da vida marginalizada que são submetidas, abandonadas à sua própria sorte, por serem
diminuídas, excluídas do convívio normal com a sociedade, vítimas da discriminação, homofobia, da
ignorância do conhecimento científico, biológico, da diversidade de sua orientação sexual. Essas mulheres
morrem, simplesmente, por não serem aceitas e por existirem. Além disso, as mulheres lésbicas ou
bissexuais, não são apoiadas, de forma satisfatória, quando buscam assistência de saúde.
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Conceituando a mercadologia, temos o estudo do mercado com objetivo de ampliar a competitividade de
uma organização, serviço ou produto visando, por consequência, maior lucro. Indo além de pensar em
maneiras de aumentar as vendas finais, a mercadologia aprofunda os estudos para te ajudar a posicionar
estrategicamente sua empresa. E ela faz isso por meio de investigações que nos permitem: um maior
entendimento das expectativas dos consumidores; analisar qual a sua força comparada à concorrência;
oportunidades para expansão; aumentando o valor da sua marca; Resumidamente, o aumento das vendas
é o objetivo final. A mercadologia faz uso de técnicas fundamentadas em estatística, demografia,
geopolítica, interpretação da legislação aplicável à área objeto de análise, utiliza de meios de
comunicação. As técnicas mercadológicas são o objeto de estudo em escolas de comunicação social e
são reconhecidas como uma atividade econômica com grande importância no conjunto da economia
nacional, pela direta geração de empregos como também pela promoção das vendas, aquecendo a
economia e o consumo, promovendo o desenvolvimento. - Gerência de produto, acompanhando o bem ou
serviço da concepção até os estágios de pesquisa, design, desenvolvimento e fabricação até o
lançamento no mercado. - A definição do preço, que é determinado de acordo com os custos, variando de
acordo com o poder aquisitivo do mercado e os preços dos produtos concorrentes. - A distribuição, que
seria feita por vários canais ou somente um, como venda direta ao consumidor ou por intermediários. A
distribuição depende de natureza do produto e da forma como é feita sua venda. Temos od canais
tradicionais de distribuição, sendo eles o atacado, o varejo e as vendas industriais. As vendas por
reembolso postal e a mala direta, tornaram-se populares a partir da década de 1950, tempos depois
surgiram o telemarketing, as vendas por computador e em seguida a formação de grandes cadeias de
vendedores autônomos, cujos quais adquirem os próprios produtos e peças publicitárias, cuidam da
divulgação e do fechamento de suas vendas estabelecendo as suas próprias margens de lucro, dentro dos
limites estabelecidos pelo fabricante. - A publicidade, responsável por selecionar características boas que
sejam capazes de atrair o público-alvo e criar diferenciações positivas do produto, na mente do
consumidor, em relação aos seus concorrentes. A publicidade tem o objetivo de criar, desenvolver ou até
mudar hábitos e necessidades do consumidor. -Por último, as vendas, o contato direto entre comprador e
vendedor. Os fabricantes de bens de consumo em larga escala, embora não sejam quem vende
diretamente aos consumidores finais, costumam empregar um grande número de vendedores para que
seja possível lidar com os intermediários de todos os tipos, desde atacadistas até varejistas. O papel do
vendedor é de extrema importância na venda de bens de capital complexos ou muito caros.
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Na situação atual que está ocorrendo no Brasil e no mundo, a desigualdade de gênero é um tema que
pode ser observado em diversas ocasiões do dia a dia das pessoas. Ainda ocorrem situações em que
mulheres recebem menos salários que seus colegas de trabalho homens, mulheres tendo suas
capacidades diminuídas nos esportes, em suas áreas de lazer e também na dança. O break dance foi uma
dança que surgiu junto com o Hip Hop, partindo dos guetos e se espalhando para as ruas, cativando
pessoas de diferentes faixas etárias em todos os lugares, e não foi diferente com as mulheres. A presença
feminina no break, existindo graças as B. Girls, cresceu bastante em relação ao seu início, mas ainda não
é de se espantar que as mulheres encontraram diversas dificuldades ao tentar participar desse espaço. O
break dance é um estilo de dança composto quase que completamente por movimentos fortes e
enérgicos, que usufrui de uma intensa capacidade corporal e necessita de todas as partes do corpo em
atividade, e por esses motivos muitas pessoas acreditam não ser uma dança favorável às mulheres, que
dançam justamente para provar que esse pensamento é muito equivocado e transformam sua presença
em símbolo de representatividade e resistência. As mulheres atualmente já conquistaram diversos
espaços que antes eram barradas, e o fato de existir algum lugar que sua presença ainda é motivo de
chacota faz se provar que ainda há muito para lutar e conquistar. O break dance não depende apenas de
força, mas também de técnica e flexibilidade, e as B. Girls nesse movimento conseguem demonstrar isso
muito bem, fazendo com que os homens enxerguem em seus movimentos, chances de se aprimorarem,
focando em si mesmos e, ainda assim, não se importando com a presença de suas colegas de espaço.O
presente estudo tem como objetivo principal analisar, por meio de uma pesquisa de campo e com reforço
de estudos bibliográficos, as dificuldades, desigualdades e problemas sociais encontrados pelo grupo
feminino de break que reside em Araraquara, interior do estado de São Paulo, conhecido como REGINA's
CREW. Nesse grupo são encontradas apenas mulheres com diferentes faixas etárias, que se uniram para
criarem um círculo apenas de dançarinas devido à falta de aceitação que os homens do meio
demonstraram ter, com o pensado intuito de fortalecer no Brasil o break feminino. O grupo proporciona
eventos de break com o foco em suas próprias dançarinas, mas também com convidadas de fora, que
agregam e provam que as mulheres podem sim dançar nesse espaço, fortalecendo ainda mais o
movimento Hip Hop.Por meio de uma entrevista com algumas integrantes do grupo, elas serão
questionadas sobre como é ser mulheres num ambiente predominantemente masculino e que acaba
muitas vezes não as incluindo, e quais os desafios acerca disso para elas e para as B. Girls do Brasil e do
mundo todo.
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O ambiente profissional de Gestor de TI Alunos: Rodrigo Sales de Aguiar R.A.5600201 Evandro Serikawa
R.A. 5600213 Marilia Jordão R.A. 5600190 João Pedro Castiglioni R.A. 5600172 OBJETIVOS O objetivo
do trabalho é descrever qual a importância do Gestor de T.I. nas empresas sejam elas de pequeno , médio
ou grande porte,e qual o seu papel no desenvolvimento empresarial na área tecnológica, ou mesmo na
área industrial com uma outra visão de como gerir os processos participando ativamente dos projetos com
os demais setores. METODOLOGIA Gestor de T.I Metodologia Foi feita uma pesquisa avançada em sites
reconhecidos, explorando maneiras em que o Gestor de T.I possa empregar suas metodologias nas
empresas.. Antes de aplicar a metodologia deve-se analisar o atual cenário dessa empresa, o seu porte
dentro de seu cenário comercial, seus pontos fortes e fragilidades nos processos e quais objetivos essa
organização deseja alcançar dentro de um prazo específico. Como existem vários métodos é necessário
uma analise detalhada para estabelecer a aplicação ideal da metodologia em cada situação. Para
empresas de pequeno porte, como startups é necessário o uso de processos menores e mais rápidos. Um
dos mais conhecidos e usados é o Lean Startup, um método ágil para o desenvolvimento de produtos com
uma interação constante com os clientes, que testa diferentes modos de como o produto irá se encaixar no
mercado. A metodologia do lean startup trata do MVP (Minimum Viable Product), produto mínimo viável
que de uma forma resumida é a mercadoria que será entregue no menor tempo com uma composição
agradável a seu cliente, demonstrando credibilidade e qualidade no produto final. Porem existem 7
técnicas mais conhecidas para se fazer uma boa metodologia: 1. IPMA 2. PRINCE 2 3. PMBOK 4.
ADAPTATIVE FRAMEWORK PROJECT (AFP) 5. LEAN STARTUP 6. SCRUM 7. DESIGN SPRINT.
INTRODUÇÂO O gestor de T.I. é o profissional responsável pelo gerenciamento dos projetos, e dentro
uma organização deve interagir diretamente com todos os outros setores dando suporte ao planejamento
estratégico da empresa e seus procedimentos internos. É necessário conhecer também todos os recursos
e as ferramentas tecnológicas da empresa que administra, agregando seu próprio conhecimento ao
aprendizado do cotidiano em sua atuação. Procura formas de melhorar os processos e os resultados
sendo ele o responsável por toda a equipe de T.I., sempre liderando seu time para realizar as tarefas nos
prazos estipulados, delegando as funções a seus funcionários de acordo com a condição e o
conhecimento de cada um. Buscando também os projetos de informática que serão utilizados por sua
empresa, visando um plano de melhoria de acordo com suas necessidades, tanto da área interna quanto
da área externa e com isso aproximando o gestor de seus clientes, aprimorando a comunicação e
facilitando a entendimento das necessidades e expectativas e com isso guiar a sua equipe para a garantia
da satisfação do cliente. O gerenciamento também deve garantir que tudo funcione corretamente desde os
softwares ao hardware e periféricos, monitorando seus sistemas de segurança, de banco de dados, ou
seja, todas as informações confidenciais de sua empresa, e caso encontre falhas na segurança é
necessário utilizar um plano de contingência junto com sua equipe. O acompanhamento feito através de
indicadores é essencial para garantir que os procedimentos sejam cumpridos, e caso tenha algum ponto
de fragilidade no proc
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Centro Universitário Central Paulista Curso de Enfermagem Título: O cuidado do enfermeiro à crianças
com condições crônicas Aline Suzarte Lima Aluna Gabriela Alvarez Camacho Orientadora Resumo As
condições crônicas, em geral, estão relacionadas a múltiplas causas, são de prognóstico usualmente
incerto e com longa ou indefinida duração. Para o cuidado às condições crônicas devem ser adotadas uma
série de estratégias de assistência, com uso de tecnologias leves, leve-duras e duras, associadas a
mudanças de estilo de vida, em um processo de cuidado contínuo. A compreensão do que é ser criança
passou por processos de transformação ao longo dos séculos. A idéia de serem adultos em miniatura foi
superada e hoje compreende-se mais adequadamente as necessidades específicas que o cuidado em
saúde nessa faixa etária exige. As condições crônicas podendo acometer indivíduos de todas as idades,
inclusive crianças. Diante do exposto torna-se importante investigar os processos de atenção e assistência
de enfermagem específica para crianças com condições crônicas. Objetivos: Analisar a literatura científica
nacional acerca do cuidado de enfermagem e atuação do enfermeiro junto à crianças com condições
crônicas. Metodologia: Consiste em uma revisão integrativa da literatura, sendo as fontes de dados a
Biblioteca Virtual da Saúde e a Base de dados Scielo. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave:
‘enfermagem’, ‘cuidado do enfermeiro’, “doença crônica’ e ‘crianças”. Todos os artigos publicados no
intervalo de 2008 a 2018 e que tivessem relação com o tema foram analisados. Resultados: Os dados
parciais dessa pesquisa indicam o protagonismo do enfermeiro no cuidado a crianças com condições
crônicas, sendo um interlocutor importante entre outros profissionais de saúde e a família. Outro dado
relevante é o papel do enfermeiro no suporte às família, sendo, para qualificar essa ação, fortalecer a
empatia, manter-se atualizado e acessível às demandas trazidas pelos familiares e criança. Considera-se
importante também o bom preparo teórico-prático e científico do enfermeiro para cuidar dessas crianças,
visto que as tecnologias estão em constante avanço.
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O presente artigo tem como objetivo demonstrar um pouco sobre as áreas de atuação do profissional de
segurança da informação, as exigências do mercado de trabalho em relação a esses profissionais e os
setores com poucos investimentos, baseando-se em informações provenientes de pesquisas em sites
especializados. Com o desenvolvimento da tecnologia da computação um novo conceito de trabalho
emergiu e profissões pouco imaginadas com novas aplicações, influenciaram a evolução e popularização
dos computadores. Consequentemente, devido ao avanço tecnológico, a informação se tornou uma forma
de investimento para muitas empresas e instituições, por serem ativos estratégicos nos negócios e
estarem associadas a outras informações, a dinâmica das mudanças nos mercados de produtos e
serviços, oriundos dos trabalhos diários de uma organização. Nesse contexto, devido às ocorrências
ilícitas que envolvem ameaças digitais, ataques aos dados e violações criminosas, muitas vezes
ocasionadas por vírus, trojans e malwares, existe uma necessidade de adotar boas práticas de segurança
onde meios de segurança da informação possuídos atualmente visam minimizar as vulnerabilidades das
empresas quanto à segurança da informação em contra partida as eficiências dos meios de segurança das
informações atuais se mostram vulneráveis perante a importância da informação que se tornou ao longo
dos avanços da tecnologia, onde falhas de software podem disseminar dados, hardwares defeituosos ou
obsoletos comprometem a disponibilidade dos dados ocasionando perda de dados, formas de
comunicação falhas que possibilitam acessos não autorizados e pessoas que por falta de treinamento ou
por má conduta acabam danificando ou vazando a informação por qualquer meio sem autorização. Com a
analise dos dados conclui-se que a área da segurança da informação é extensa e cheia de desafios, onde
a cada dia novas tecnologias, sistemas, códigos maliciosos surgem tornando métodos de segurança
existentes obsoletos e ineficientes com necessidades constantes de atualização e devido ao rigor
curricular para este profissional, competências além das relacionadas à segurança da informação
impactam diretamente em diversos profissionais da segurança da informação como inglês, níveis
consideráveis de português e um bom raciocínio e devido a isso encontrar pessoas com capacitação cada
vez mais exigidas estão mais raras.
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O tráfico de seres humanos é considerado um crime contra a humanidade, pois fere, de diversas formas,
os Direitos Humanos, já que causa a limitação da liberdade e a exploração em diversos aspectos. Este
tipo de crime envolve desde o recrutamento do ser humano, até o transporte, a transferência, o alojamento
ou acolhimento de pessoas com fins de exploração ou comércio. Estudos e debates sobre essa temática
são necessários para orientar a sociedade sobre possíveis casos de tráfico de seres humanos para que
assim as pessoas saibam como identificar, prevenir ou denunciar, quando ocorrer consigo ou com outra
pessoa. É somente através do conhecimento que se pode ajudar a reduzir o número de casos, impedindo-
os de acontecer. A partir dessas observações, sentiu-se a necessidade de realizar uma pesquisa para
estudar de que forma ocorre o tráfico de seres humanos, qual a sua incidência no Brasil, os fatores de
risco e o perfil das vítimas. Mostrar como funciona o mecanismo de tráfico de pessoas desde a sua
origem, o público alvo, a formação do esquema, em que regiões há maior concentração, faixa etária das
vítimas, como acomete a sociedade de forma econômica e cultural, além do impacto que ocorre sobre o
indivíduo vítima deste crime, pode ajudar as pessoas a se orientarem e não se deixarem iludir por falsas
promessas dos praticantes desses tipo de crime. A falta de informação da população acerca dessa
temática contribui para que esse tipo de tráfico continue acontecendo de forma tão intensa. Para a
realização deste trabalho fez-se uma revisão bibliográfica de artigos em meio eletrônico, mediante
consulta de algumas bases de dados, tais como Google Acadêmico, SCIELO, PEPSIC, entre outras
possibilidades online, destacando a utilização de sites governamentais. Com base na literatura utilizada,
pode-se observar que existem canais de telefonia para denúncias e políticas de enfrentamento para esse
tipo de crime, mesmo assim os números mostram um aumento constante do tráfico de seres humanos
para fins sexuais ou comerciais, tanto no Brasil quanto mundialmente. Sendo assim, reforça-se a ideia de
que a sociedade precisa de mais informações sobre essa temática, para que seja capaz de identificar os
sinais de qualquer tentativa de investida de um traficante de seres humanos. É necessário também que as
pessoas estejam aptas para constantemente conversar com seus familiares sobre o perigo real que falsas
promessas podem causar, tanto para o indivíduo, quanto para as pessoas próximas a ele. Com informação
e orientação, é possível formar uma sociedade apta a combater o tráfico de seres humanos.
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A organização analisada foi fundada em 1977 como uma pequena farmácia de manipulação no Centro de
Curitiba, no Paraná, e hoje é uma das grandes empresas de cosméticos do Brasil e a maior rede de
franquias do setor em todo o mundo. Desde 1977 a empresa soma inspiração, ousadia, inovação e
qualidade, despertando o respeito do mercado, a confiança dos parceiros e a admiração dos
consumidores. A missão da empresa é ser lembrada pelos clientes como referência em produtos de
beleza, buscando a fidelidade para garantir a continuidade do negócio. A visão da empresa é poder
conectar as pessoas aos ideais de beleza, sendo a marca preferida, com rentabilidade e crescimento
acima do mercado. Os valores da empresa a serem seguidos são: a integridade, paixão pela evolução e
desafios, comprometimento com resultados, valorização das pessoas e das relações. A área de Recursos
Humanos é o departamento responsável por selecionar, contratar, treinar, remunerar e comunicar todos os
acontecimentos da corporação ao colaborador, e uma empresa que possui este departamento estruturado
tende a conquistar a confiança e a fidelidade do funcionário. Assim, esta pesquisa propõe melhorias à
Gestão de Pessoas da empresa pesquisada. O processo de melhoria no setor de Gestão com Pessoas
tem início com o recrutamento e seleção, que na organização tem um impasse para contratações
imediatas. Primeiramente propomos implantar um banco de dados, para facilitar a captação de pessoas
com perfil da vaga exigida. No recrutamento e seleção é necessário captar os currículos de forma
minuciosa e selecionar pessoas qualificadas de acordo com as exigências da vaga. Com o banco de
dados irá auxiliar e melhorar o processo de forma rápida e prática. Implantar um sistema para o cálculo de
folha de pagamento dos colaboradores, pois esse trabalho ainda é feito manualmente. Para diminuir o
tempo e maximizar os resultados. O sistema será alimentado com todas as informações necessárias de
cada colaborador para gerar automaticamente a folha de pagamento, sendo necessário apenas um
funcionário para conferência. Criar um programa de socialização para envolver todos os colaboradores no
processo de elaboração das estratégias e objetivos da empresa. Com o intuito de melhorar o processo, e
abrir horizontes para novas ideias e também valorizar o colaborador e suas opiniões. Por finalidade facilitar
o entendimento das responsabilidades e atribuições de cada cargo da empresa. E posteriormente avaliar
periodicamente o desempenho dos colaboradores e os objetivos alcançados. A atração e a retenção de
talentos, tratada dentro do plano de carreira e remuneração, favorece tanto à empresa quanto o
trabalhador, o que interfere diretamente no desempenho, motivação e expectativas do mesmo. O plano de
carreira é um instrumento gerencial importante para as questões relacionadas à remuneração e carreira
profissional dentro de uma organização. Permite ao trabalhador enxergar a trajetória que tem pela frente,
em termos de evolução salarial e sua perspectiva de carreira dentro da empresa. A carreira do trabalhador
deve começar no processo de ingresso no exercício do cargo e prosseguir através do desenvolvimento
profissional e de sua atuação dentro e fora da empresa. Na empresa pesquisada as decisões são tomadas
pela proprietária ou gerente das franquias. Ou seja, há grande centralização da autoridade. A delegação
de poder e responsabilidade não é muito comum.
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Devido à expansão do mercado de clínicas veterinárias, verifica-se a necessidade de sistemas para
automatizar a gestão dessas empresas e controlar os procedimentos de atendimento aos seus clientes.
Esses sistemas poderiam auxiliar o médico veterinário de diversas formas, como através do controle
atendimentos, consultas diárias, mercadorias e serviços, melhor logística de trabalho, possibilidade de
maximizar resultados de acordo com as demandas, da redução do uso de informações existentes em
arquivos de papel, através da garantia da segurança dos dados, da gestão financeira, acesso remoto,
entre outras. Contudo, verificam-se falhas, justamente, pela falta de informação, de um registro detalhado
sobre o paciente, impedindo o acompanhamento adequado de sua saúde. Na maioria das vezes, não há
um histórico sobre o que aconteceu e o que foi prescrito para o animal. De acordo com pesquisas
recentes, muitos dos softwares utilizados não foram desenvolvidos para clínicas e sim para o comércio e
contém itens como: cadastro de clientes, controle financeiro, controle de estoque, etc. Diante desse
cenário, para o médico veterinário e gestor de sua clínica é difícil verificar inicialmente qual software seria
mais adequado e quais os custos envolvidos. Pensando nisso, o trabalho visa obter características e
funções de softwares para gestão de clínicas veterinárias, bem como os custos envolvidos, a fim de
facilitar a escolha de um sistema que atenda às necessidades de gestores e médicos veterinários. A
pesquisa em andamento tem caráter exploratório, pois visa obter uma maior familiaridade com a temática
envolvida. Ainda, para atender aos objetivos envolverá o levantamento, descrição e uma análise de SWOT
dos softwares encontrados na Internet. Como resultado, espera-se que o mapeamento dos dados dos
softwares possibilite aos gestores de clínicas e médicos veterinários uma escolha mais segura, com base
em pontos fortes e fracos e uma ideia melhor das inovações que os softwares existentes estão
incorporando.
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