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A III Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes (SEMPESq 2001) é a terceira edição 

de um evento definitivamente consolidado no calendário da Ciência e Tecnologia no Estado de 

Sergipe, e se caracterizou pela promoção de amplo debate sobre as questões de relevância para 

Pesquisa no Brasil e através do tema escolhido para o SEMPESq 2001, UNIVERSIDADE E 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO, revela que a pesquisa na UNIT está em sintonia com as 

prioridades do MCT e suas agências, permeando diversas áreas do conhecimento e suas 

aplicações.  

Especialmente para a SEMPESq 2001, a UNIT preparou uma surpresa adicional para a 

comunidade acadêmica sergipana: a Exposição em Homenagem aos 50 Anos do CNPq, que 

esteve aberta ao público de 05 a 09 de novembro de 2001, na Biblioteca Central da UNIT. 

 

A SEMPESq 2001 abrigou cinco eventos: 

 

 V Seminário de Pesquisa da UNIT - SemiP 2001 

 III Seminário de Iniciação Científica da UNIT - SemIC 2001 

 I Seminário de Pós-Graduação da UNIT – SPG 2001 

 Seminário sobre Desenvolvimento Tecnológico – Homenagem da ABIPTI aos 50 

Anos do CNPq 

 Exposição em Homenagem aos 50 Anos do CNPq, de 05 a 09 de novembro de 

2001 

 

 

 

 



A INCLUSÃO DO DEFICIENTE AUDITIVO NO MERCADO DE TRABALHO. 

ALMEIDA, Magna Vieira de. (Curso de Serviço Social - UNIT) 

 

Os benefícios que hoje os deficientes auditivos conseguiram foram conquistados através de 

muitos anos de luta, que levaram as autoridades perceber que pessoas consideradas deficientes 

em alguns órgãos, não podem e nem devem ser excluídas do contexto da sociedade. Este estudo 

aborda a inclusão do deficiente auditivo no mercado formal de trabalho, diante das mudanças 

societárias. Trata-se de uma pesquisa fundamentada em uma análise bibliográfica, privilegiando 

alguns autores que retratam globalização, mercado de trabalho e deficiente auditivo. Buscar 

identificar as formas de valorização do Deficientes Auditivos enquanto ser humano, no mercado 

de trabalho. Pesquisa fundamentada em uma análise bibliográfica, privilegiando alguns autores 

que retratam globalização, mercado de trabalho e deficiência auditiva. Espera-se perceber como 

se dá a abertura de espaço na participação social e de exercício pleno da cidadania dos deficientes 

auditivos e como esse espaço vem sendo conquistado gradativamente em todas as esferas dos 

poderes, nos setores públicos nos níveis Federal, Estadual, Municipal e em empresas privadas. 

Diante da literatura analisada percebeu-se que a inserção de deficientes auditivos no mercado de 

trabalho é regulada em lei, que estipula um número determinado de vagas especificas para esse 

segmento da população. As transformações no mundo do trabalho apresentam, entretanto, 

implicações especiais para as pessoas portadoras de deficiência. A qualificação e a especialização 

não são acessíveis a todos, diminuindo a possibilidade de inclusão no processo produtivo. Nesse 

sentido, se faz necessário o oferecimento de oportunidades de qualificação para as demandas, 

para que tenham condições de superar suas limitações. O acesso ao mercado de trabalho é a 

forma justa e eficaz de inclusão dos portadores de deficiência auditiva na sociedade, abrindo-lhes 

espaço de participação social e de exercício pleno da cidadania.  

 

Palavras-chaves: Deficiência auditiva, mercado de trabalho 

 

 

A OCORRÊNCIA DO MÚSCULO ARTICULAR DO JOELHO EM FETOS HUMANOS 

A TERMO. ARAGAO, J. A; PRADO, R. F. ; GONZAGA, P. D.; ALMEIDA, H. P. S.; 

CEDRAZ, I. B. ; ARAUJO, Nt. J. .(UNIT) 

 

A maioria dos textos de anatomia faz a descrição do músculo articular do joelho atribuindo-lhe as 

funções de tracionar para cima a membrana sinovial e prevenir o contato da membrana entre a 

patela e o fêmur, no entanto, carecem de ilustrações anatômicas. O mesmo constata-se com 

relação a literatura especificas. Descrever a anatomia e conhecer a ocorrência desse músculo em 

humanos. Foram utilizados 15 fetos a termo provenientes da maternidade Ildete Falcão Baptista. 

Os fetos foram fixados através de uma perfusão de formol a 10 %. Após a dissecação da região 

do joelho, em todos os membros inferiores, e identificação do músculo articular observou-se suas 

inserções, forma, presença de fascias e relações com outros músculos. Os achados foram 

documentados em gráficos e fotografias. O músculo articular do joelho foi achado em todos os 

fetos estudados, de ambos os sexos e era formado por uma fina camada de fibras bem 

individualizadas e alongadas na sua porção central, com largura maior na extremidade caudal. 

Possuía também uma delicada fascia que nitidamente lhe separava do músculo vasto intermedio. 

Cranialmente inseria-se na face anterior do fêmur, imediatamente acima do bordo superior da 

patela e caudalmente na capsula da articulação do joelho. O músculo articular do joelho fez-se 

constantemente presente em todos os fetos estudados alem de apresentar-se bem individualizado 

em relação aos demais músculos da região da coxa. 

 

Palavras-chave: músculo articular; anatomia; fascias. 

 

 

 

A RELAÇÃO DAS AÇÕES RELIGIOSAS COM A RECUPERAÇÃO DOS INTERNOS 

DA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-LAGARTO/SE. SOUZA, Jaqueline 

Dias dos Santos; SANTOS, Luciana de Amorim; SANTOS, Vera Núbia (Curso de Serviço Social 

– UNIT) 

 

O uso das drogas faz parte da história da humanidade, não é exclusivo de nosso século, mas é 

incontestável que atualmente tem aumentado o número significativo de jovens que buscam as 

drogas, servindo a múltiplas finalidades, um fenômeno complexo que nas ultimas décadas 

ampliou-se de forma considerável. Seu caráter evolutivo causou surpresas nas famílias e no meio 

social que, desnorteados, reagem ora com medo, ora com agressividade à procura de um culpado. 



No que se refere às medidas adotadas pelo Estado ante as questões sociais, o mesmo se exime das 

responsabilidades e lança-as para a sociedade, que é levada a responsabilizar-se pelas respostas e 

isenção do Estado. Esse processo leva a iniciativa privada a criar espaços para que a comunidade 

tenha acesso aos serviços de alçada do Estado, atualmente negados. Portanto surgem as 

instituições sem fins lucrativos para agir nas áreas onde a atuação do Estado é incipiente, a 

exemplo das instituições ressocializadoras, que possibilitam amenizar os problemas relacionados 

ao uso de drogas. No processo de recuperação a família é sem duvida um dos instrumentos 

responsáveis pela reinserção do usuário de drogas ao convívio social, passando a constituir o foco 

central ante o processo de recuperação. Ainda em andamento, a pesquisa, resultante de trabalho 

de conclusão de curso de Serviço Social da Universidade Tiradentes, busca investigar as ações 

religiosas empreendidas pela Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da 

Esperança/Lagarto-SE, junto aos usuários dos serviços e a influência da família no processo de 

recuperação de forma a traçar o perfil do serviço. Utilizamos como instrumento de coleta de 

dados entrevistas com perguntas abertas, semi-estruturadas e fechadas, direcionadas a oito 

internos e um coordenador geral. Utilizamos ainda técnica de observação e diário de campo 

sendo procedido de uma análise qualitativa para compreensão do objeto de estudo. Mediante as 

visitas realizadas e obtenção dos dados percebemos que as ações desenvolvidas pela referida 

instituição na recuperação dos usuários de drogas apresentam-se de forma reducionista, 

preocupando-se apenas com a recuperação e não com as causas que levaram o jovem a usar 

drogas. Outro ponto que merece ser destacado é com relação à participação da família no 

processo de recuperação, que deixa a desejar devido à sua presença diminuta nesse processo.  

 

 

 

ANÁLISE DE POLÍTICA SOCIAL: A EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA VIDA NOVA. 
MORAES, Andréa Teixeira de. (Curso de Serviço Social – UNIT) 

 

O trabalho que ora apresentamos constitui-se na análise de um programa social implementado 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, gestão 1999-2002- Programa Vida Nova- destinado à 

capacitação e assistência a jovens de 50 favelas do município do Rio de Janeiro. A análise 

referida englobou o período de julho-99 a abril de 2000, quando integrava a equipe de Supervisão 

do Programa. O estudo se de no contexto da discussão de políticas sociais na contemporaneidade, 

à luz de alguns conceitos da teoria gramsciana. Este resumo trata de um substrato da nossa 

dissertação de Mestrado apresentado à Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro em janeiro último. Contextualizar o debate das políticas sociais inserindo o Programa 

Vida Nova; destacar a importância da participação dos setores populares nas políticas públicas 

através do controle social, exercendo a cidadania; enfatizar a construção de uma cultura 

democrática participativa, considerando-se os limites da democracia formal, onde a sociedade 

civil seja novamente reiterada ao Estado, representando sua ampliação, conforme define Gramsci; 

analisar a participação do Assistente Social na formulação, execução e avaliação do programa 

social e analisar a intervenção e o processo do Programa Vida Nova, tendo como pressupostos os 

princípios da Lei Orgânica de Assistência Social. Análise de intervenção – modalidade de 

intervenção que investiga a relação entre os objetivos da intervenção e os meios que foram 

utilizados para o alcance destes. Análise de processo – modalidade que investiga se os serviços 

foram adequados para atingir as propostas, privilegiando os dados qualitativos. Recurso à teoria 

de Antonio Gramsci, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Discussão e Considerações O 

trabalho que ora apresentamos à socialização do Sempesq 2001 refere-se à reflexão realizada em 

minha dissertação de Mestrado. O estudo se deu no contexto da discussão das políticas sociais e 

da avaliação de políticas sociais e públicas, sob o referencial teórico de Gramsci, considerando-se 

a conjuntura social, econômica, política e cultural na sociedade brasileira. Observamos com 

nosso estudo que a participação social dos usuários foi a “permitida” e não aquela que 

representaria uma ampliação do espaço à sociedade civil nas decisões, que a falta de 

transparência das ações foi impeditiva à participação social, que a aliança partidária não 

hegemônica interferiu em todos os encaminhamentos do Programa Vida Nova e a fragmentação 

da problemática social vivenciada pelos moradores das favelas. Em relação à importância para o 

Serviço Social compreendemos que como profissão de destaque pode construir possibilidades 

para estabelecer direções políticas democráticas e sua atuação na elaboração, execução e 

avaliação de programa social, podendo desenvolver a qualidade do trabalho de educador político 

junto aos jovens e demais moradores das favelas, na busca de efetivação legítima em termos 

democráticos. Notamos também que houve transparência das nossas ações, visando a construção 

conjunta da democracia, mediante um profissional que assume o compromisso ético-polítco, que 

luta pela reconstrução do âmbito das políticas sociais públicas resgatando seu caráter universal, 



onde os usuários exerçam o seu direito de participação e controle do nível de qualidade que está 

sendo impresso. 

 

Palavras-Chave: política social de assistência, avaliação de políticas socais, política partidária, 

concepção de Estado, hegemonia, intelectual. 

 

 

 

COMPORTAMENTO DE NIDIFICAÇÃO DE Polistes canadensis canadensis (L.) 

(VESPIDAE:POLISTINAE) FORA DO PADRÃO DA ESPÉCIE
1. 

RAPOSO-FILHO, José 

Roque; SILVA, Maria Nei da; ARAUJO, Edilson Divino de; ROSSETO, Estela S.; 

MICHELETTE, Elen Romilda de Fátima; JERALDO, Verónica de Lourdes Sierpe; SANTANA, 

Amanda Sales de; GOIS, Antonia Carmen Sobral.(Curso de Ciências Biológicas – UNIT)
 

 

 

A duração do ciclo de desenvolvimento das colônias de muitos Polistes de regiões tropicais, 

geralmente, não é sazonal: as fundações podem ocorrer durante todos os meses do ano em 

diferentes locais e substratos. Entretanto, vários aspectos do comportamento de nidificação das 

vespas sociais podem ser modificados por pressões e variações nas condições ambientais que, 

aliados a outros fatores, levam-nas a construir seus ninhos em locais abrigados. Em um estudo 

com uma população de Polistes canadensis canadensis, na Sede da EMBRAPA–CPATC – 

Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros Costeiros em Aracaju, SE (10º 55’ 56” S, 31º 

04’ 23”), 5 (cinco) dos 27 ninhos encontrados em edificações humanas tinham como substrato de 

fixação ninhos abandonados de Eumeninae. O desenvolvimento das colônias de P. c. canadensis, 

fixadas em substrato não usual assim como o das demais, transcorreu normalmente até sofrerem 

ação antrópica destrutiva. Em Polistes, o comportamento de nidificação pode ser alterado por 

modificações no comportamento das fundadoras, parasitismo de crias, alta densidade 

populacional, falta de disponibilidade de substrato e variações nas condições ambientais. Aracaju, 

onde a chuva é constante, é uma cidade que possui muito pouco de sua vegetação original o que 

diminui o número de prováveis locais disponíveis para a nidificação e, de certa forma, favorece 

aos Vespidae a construção de ninhos em locais abrigados das edificações humanas. A ocorrência 

de utilização de ninhos abandonados de Eumeninaecomo substrato de nidificação deve-se, 

provavelmente, ao fato de que muitas fundadoras de P. c. canadensis constroem seus ninhos em 

locais abrigados das edificações humanas. (PROBIC – UNIT) 

 

Palavras – chave: colônias 

 

 

 

DIVERSIDADE DE INSETOS VISITANTES FLORAISDE TurneraulmifoliaL. 

(Turneraceae) EM ARACAJU - SE.ARAÚJO, Edilson Divino de
1
; AVELAR, Juliana 

Boaventura
2
; MORAES, Andréa Oliveira

2
; OLIVEIRA, Ioglézia Silva

2
; SILVA, Maria Nei da

1
 & 

MICHELETTE, Elen Romilda de Fátima
1 

 

Turnera ulmifolia L. é uma planta arbustiva, da família Turneraceae, muito comum na região 

nordeste brasileira. Esta planta permanece florida durante vários meses no ano, apresentando um 

grande número de flores, podendo apresentar grande potencial apícola e/ou ornamental. Este 

trabalho teve como objetivos verificar a diversidade e a abundância relativa de insetos visitantes 

florais de Turnera ulmifoliaem diferentes horários do dia em comparação com três outras 

espécies de plantas co-ocorrentes na área experimental. As coletas foram realizadas em Aracaju - 

SE (10º 55' 0S e 37º 4' 0W) no período de 05 de Março a 05 de Abril de 2001 numa área 

demarcada de 36m
2
. A amostragem foi realizada por um coletor, acompanhado de um auxiliar, 

totalizando 05 horas de coleta, entre 6:30h e 11:30h. Previamente, foram marcadas 50 flores de 

cada espécie e as flores abertas foram contadas, de hora em hora, no período das 06:30h às 

14:30h para que se conhecesse o ciclo de abertura das flores. Estimou-se ainda o número de 

flores para cada espécie.Os insetos coletados foram identificados sob estereomicroscópio. Os 

índices de equidade (H’ / H’max) e de diversidade (Shannon-Wiener) foram calculados 

utilizando o programa Divers. Para que os índices de diversidade pudessem ser comparados entre 

as espécies de planta, o número de insetos capturados em cada planta foi dividido pelo total de 

flores de cada espécie. Foram coletado 85 espécimes, distribuídos em 18 morfoespécies. Do total 

capturado, cerca de 82,3% visitavam Turnera ulmifolia (320 flores), e a diversidade relativa (H’) 

foi estimada em 3,323 e a equidade 0,831 (H/Hmax). Oito indivíduos visitaram as flores da 

morfoespécie Nº 01(215 flores) (H’ = 2,511; H/Hmax = 0,972), 5 visitarama morfoespécie Nº 



02(604 flores) (H’ = 1,922; H/Hmax = 0,961), e 2 visitaram a morfoespécie Nº 03(41 flores) (H’ 

= 1,0; H/Hmax = 1,0). Apenas 4 espécies capturadas não pertenciam à ordem Hymenoptera (2 

Hemiptera, 1 Diptera e 1 Lepidoptera). A vespa Pseudochartergus sp, um Trigonini, a vespa 

Polybia sp, o meliponíneo Trigona spinipes e a abelha Apis mellifera, respectivamente,foram as 

mais abundantes, representando 71,4 % da amostra em Turnera ulmifolia. Os índices de 

diversidade (H’) para 5 diferentes horários de coleta em Turnera ulmifolia variaram entre 1,842 e 

2,774, sendo a maior diversidade entre 6:30h e 7:30h. A equidade (H/Hmax) variou entre 0,812 e 

0,925, sendo a melhor equidistribuição entre 6:30 e 7:30h. O período entre 10:30h e 11:30 

apresentou o maior número de visitantes (N=22) e equidistribuição mais baixa. A temperatura 

variou entre 30ºC e 36ºC durante o período de coleta. A grande diferença de diversidade e 

abundância existente entre Turnera ulmifolia e as espécies floridas co-ocorrentes na área 

experimental demonstrou o potencial dessa planta como uma importante fonte de recursos florais 

para uma grande variedade de insetos, especialmente himenópteros sociais. Além dos visitantes 

florais, há ainda diversas espécies de formigas que exploram principalmente os nectários 

extraflorais de Turnera ulmifolia. Os índices de equidade apresentam a preferência de algumas 

vespas e abelhas sociais por essa planta, demonstrando a aptidão de Turnera ulmifolia 

comoplanta apícola, além de explicar em grande parte o seu grande sucesso reprodutivo. 
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PROTEÇÃO DA COLÔNIA DE Polistes canadensis canadensis (L.) (VESPIDAE: 

POLISTINAE) CONTRA FORMIGAS: EVIDÊNCIA HISTOLÓGICA DA ATUAÇÃO 

DIFERENCIAL ENTRE CASTAS.
1 
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O comportamento de nidificação permite aos animais a centralização da cria e, como 

conseqüência, a maior eficiência no cuidado com a prole, mas também um maior risco de perda 

de todo o investimento reprodutivo, caso o ninho seja predado. Uma das formas de defesa de 

vespas contra formigas, importantes predadoras de colônias de vespas sociais em regiões 

tropicais e sub-tropicais, é a construção de ninhos stelocyttarous gymnodomous, que diminuem a 

área de acesso às colônias por via terrestre, além do comportamento de "rubbing", onde vespas 

adultas untam o pedúnculo do ninho com uma secreção glandular repelente de formigas. Polistes 

canadensis canadensis é uma espécie que constrói esse tipo de ninho e apresenta comportamento 

de "rubbing". Sugere-se que glândulas do V e/ou do VI esternito gastral sejam responsáveis pela 

produção da secreção repelente de formigas. As semelhanças histológicas entre essas glândulas 

sugerem uma possível semelhança quanto à função de suas secreções. Células glandulares do 

órgão de Richards (do V esternito gastral) de dez vespas da subfase pupa (cinco dominantes e 

cinco subordinadas) foram analisadas por microscopia fotônica. Os resultados do trabalho 

histológico mostram uma diferença de tamanho dessas células glandulares entre vespas 

subordinadas e dominantes. Nas vespas subordinadas as células glandulares são maiores que nas 

vespas dominantes. Experimentos laboratoriais, desenvolvidos paralelamente por este grupo de 

pesquisa, sugerem que a repelência a formigas é maior quando a secreção é extraída de vespas 

subordinadas do que quando é extraída de vespas dominantes, na fase de pré-emergência e 

subfase de pupa. Assim, a ocorrência de células glandulares de tamanho maior em vespas 

subordinadas em relação às mesmas células de vespas dominantes da mesma subfase é mais um 

dado indicativo da função de cuidado com a colônia, exercida principalmente pelas vespas 

subordinadas. Estes resultados preliminares complementam trabalhos de outros autores, onde foi 

sugerido que a comparação entre castas fosse realizada.  
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PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNIT. BOMFIM, 

Hortência Maria Ismerim;1, COUTINHO, Maria José Teles Melo2 

 

1 Professora de Estágio, CCSA, UNIT- hortencia@infonet.com.br 

2 Professora de Estágio, CCSA, UNIT- jcoutinho@infonet.com.br 

 

A universidade é considerada o lucus privilegiado da formação profissional. O projeto 

pedagógico para formação profissional do curso de Serviço Social da UNIT tem como concepção 

possibilitar a capacitação teórico-metodologica, técnico-operativa e ético-política do profissional 

para uma atuação crítica e competente. O assistente social defronta-se com a exigência do 

mercado de um novo perfil profissional que seja competente, possua um conjunto amplo de 

informações e conhecimentos para realizar treinamento, pesquisa, planejamento, assessoria e 

consultoria e trabalhar em equipes multidisciplinares. Assim, conhecer as tendências do mercado 

de trabalho e o perfil que se busca do profissional, numa perspectiva crítica implica refletir sobre 

a formação profissional e as requisições do mercado para a inserção dos assistentes sociais no 

mercado trabalho. Identificar o perfile onde estão inseridos os egressos do curso de Serviço 

Social formados nos últimos 10 anos, na Universidade Tiradentes - UNIT, configurando-se num 

instrumento que possibilita a construção de um processo de articulação entre a qualificação 

teórico-metodológica, técnico-operativo, ético-política e a prática profissional. Trata-se de um 

estudo exploratório, com abordagem metodológica a partir da perspectiva qualitativa e 

quantitativa, onde se pretende trabalhar com universo restrito geograficamente à cidade de 

Aracaju/SE, e constituído na totalidade de 30% dos assistentes sociais formados na UNIT nos 

últimos 10 anos. Além do levantamento e estudo bibliográfico, o desenvolvimento empírico da 

pesquisa terá como principal instrumento de coleta de dados um questionário que será aplicado 

junto aos assistentes sociais. Esse questionário será composto de questões abertas e fechadas. A 

análise dos resultados será realizada através da técnica de análise de conteúdo (para as questões 

abertas) e pelo método estatístico de freqüência simples (para as questões fechadas). Este projeto 

de pesquisa foi aprovado pelo colegiado do curso de Serviço Social da UNIT. Espera-se que os 

resultados da pesquisa permitam a UNIT através do curso de Serviço Social refletir sobre a 

formação profissional, buscando atender as novas demandas do mercado de trabalho, como 

também subsidiar a implantação de programa de capacitação continuada para os egressos da 

UNIT e demais membros da comunidade.  

 

Palavras-chave: egresso, formação profissional, prática profissional. 

 

 

 

ANÁLISE DA ALGIA VERTEBRAL EM PACIENTES COM ALTERAÇÕES 

POSTURAIS ATENDIDOS NA ESCOLA DE POSTURA. BRASILEIRO, O. S. M.; 

MENDES, C. C. S.; SANTOS, G. B.; OLIVEIRA, J. B.; FRANCO, C. I. F.; Do CARMO, J. M. 

(Cursode Fisioterapia / CCBS - UNIT/SE.) 

 

A crescente tendênciadas pessoas despenderem longas horas na posição sentada durante execução 

de tarefas ou na recreação, tem culminado no aumento das algias vertebrais, gerando redução da 

produtividade e má qualidade de vida (Oliver e Middleditch, 1998; Greve e Amatuzzi, 1999). 

Este trabalho visa demonstrar a intensidade da algia vertebral e a postura de exacerbação. 

Fizeram parte da amostra 20 pacientes de ambos os sexos, idade média de 42,37 anos, com 

diagnóstico clínico-radiológico de disfunções posturais. Foram avaliadas aintensidade da dor 

através da escala analógica (Wischow) e as posturas adotadas que exacerbam a dor. Os resultados 

demonstraram que a intensidade da dor foi de 7,0% no nível 3; 14,3% para os níveis 5, 8 e 9 e 

43,1% relataram intensidade 10. Ao término do tratamento verificou-se redução para 22,20% 

com intensidade menor do que 4; 66,60% com 5 e 11,10% maior do que 5. A freqüência da dor 

em 53,8% foi moderada a intensa de forma contínua; 30,80% pós- esforço e 53,8% por mudança 

de decúbito e 46,2% na posição sentada antes do tratamento, evoluindo para 44,80% com dor 

leve e contínua; 44,40%pós-esforço e 11,20% por mudança de decúbito. A reeducação postural 

com participação de uma equipe interdisciplinar é capaz de reduzir a intensidade e a freqüência 

da dor.  

 

 

 

ANÁLISE DA FUNÇÃO RESPIRATÓRIA EM PACIENTES SUBMETIDOS À 

VALVULOPLASTIA E SUBSTITUIÇÃO VALVAR AÓRTICA E MITRAL. 



MENDONÇA, K. S. *; DO CARMO, J.M.. (Curso de Fisioterapia – CCBS – Universidade 

Tiradentes/SE). 

 

O tipo de cirurgia nas doenças valvares depende do grau de severidade, podendo ser 

valvuloplastia ou substituição valvar (ALOAN, 1993; EAGLE, 1993). No período pós-operatório 

imediato ocorrem mudanças na dinâmica pulmonar (SENRA et al., 1998). Este trabalho visa 

demonstrar o comprometimento do aparelho respiratório em pacientes submetidos à cirurgia 

corretiva valvar. Foram selecionados 20 pacientes de ambos os sexos, submetidos às cirurgias de 

plastia ou substituição valvar aórtica e mitral na Unidade Cardiotorácica da Fundação de 

Beneficência Hospital de Cirurgia, no segundo semestre de 2000. Após avaliação do aparelho 

cardiorrespiratório, foi aplicado protocolo composto de técnicas reexpansivas, educação da tosse, 

além de condicionamento físico. Os resultados obtidos entre o 1
º
 dia pós-operatório e na condição 

de alta demonstraram decréscimo do valor da FR de repouso de 11,11% em mulheres e 7,69% em 

homens, incremento da PIMáx em 41,66%no sexo feminino e 15,27% no sexo masculino e da 

PEMáx nas mulheres e homens em 41,86% e 37,50%, respectivamente. Exercícios respiratórios 

na fase pós-operatória imediata são capazes de melhorar a performance do aparelho respiratório 

em pacientes submetidos àvalvuloplastia e substituição valvar aórtica e mitral. 

 

 

 

EFEITOS DO CONDICIONAMENTO FÍSICO NA FASE HOSPITALAR EM 

PACIENTES SUBMETIDOS À VALVULOPLASTIA E SUBSTITUIÇÃO VALVAR 

MITRAL E AÓRTICA. MENDONÇA, K.S. ; DO CARMO, J.M. (Curso de Fisioterapia – 

CCBS - Universidade Tiradentes/SE). 

 

Os pacientes submetidos à cirurgia devalvuloplastias ou substituição valvar estão indicados para 

participar do programa de reabilitação cardíaca, pois ele diminui os problemas de 

descondiocionamento associados ao repouso prolongado no leito (CUNHA, 1998; FARDY et al., 

1998; IRWIN e TECKLIN, 1994). Este trabalho visa demonstrar os efeitos do programa de 

reabilitação na fase intra-hospitalar. Foram selecionados 20 pacientes de ambos os sexos, 

submetidos às cirurgias de plástica ou substituição valvar aórtica e mitral na Unidade 

Cardiotorácica da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, no segundo semestre de 2000. 

Após avaliação do aparelho cardiorrespiratório, foi aplicado protocolo de condicionamento físico 

diário intra-hospitalar. Os resultados demonstraram que as valva mitral, aórtica e lesão 

concomitante tiveram o percentual de 80% e 10%, respectivamente. Em análise realizada entre o 

primeiro dia pós-operatório e a alta hospitalar, verificou-se decréscimo do valor da PAM em 

9,20%, da FC de repouso em 2,79% e da FR de repouso de 10,74%, elevação dos valores da 

escala do esforço percebido de Borg em 26,38%. Conclui-se que a reabilitação cardíaca em fase 

hospitalar promove normalização hemodinâmica e acelera a recuperação funcional de pacientes 

submetidos a plastia e substituição valvar.  

 

 

 

ANÁLISE DA AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS EM PACIENTES COM 

ESCLERODERMIA. Franco, C. I.F.; Do Carmo, J. M. (Curso de Fisioterapia - Universidade 

Tiradentes - UNIT/SE). 

 

A esclerodermia caracteriza-se por fibrose generalizada na pele e outros órgãos que contêm 

tecido conjuntivo. No tecido músculo-esquelético, evolui para contratura, calcificação e atrofia 

muscular (Skare, 1999). A goniometria é utilizada para mensurar a limitação dos ângulos 

articulares (Marques, 1997). Este trabalho visa demonstrar as limitação da amplitude dos 

movimentos (ADM) em paciente com esclerodermia. Foram utilizadas medidas goniométricas 

em paciente adulto jovem com diagnóstico clínico-laboratorial de esclerodermia sistêmica 

(CREST). A avaliação goniométrica, segundo Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, 

foi aplicada nas articulações do ombro, cotovelo, punho e coluna vertebral. Os resultados obtidos 

demonstraram limitação na articulação do ombro para a flexão bilateral de 90
º
 (90/180

º
), extensão 

em 3
º
 (42/45

º
), abdução à direita com déficit de 97

º
 (73/180

º
) e à esquerda de 115

º
 (65/180

º
). O 

cotovelo apresentou limitação paraflexão à direita de11
º
 (134/145

º
) e a esquerda de 14

º
 

(131/145
º
), com bloqueio para extensão à direita de 10

o
 e esquerda de 20

º
. No punho a limitação 

para a flexão bilateralfoi de 80
º
 (10/90

º
) e a extensão direita de 50

º
 (20/70

º
) eesquerda de 45

º
 

(25/70
º
). Na coluna vertebral, a limitação para flexão lombar foi de 20

º
 (70/90

º
),extensão 15

º
 

(20/35
º
) e flexão lateral de 25

º
 (15/40

º
). Conclui-se que existem limitações nos arcos dos 

movimentos articulares na esclerodermia sistêmica.  



 

 

 

PERFIL HEMODINÂMICO DE PACIENTES REVASCULARIZADOS INTERNOS EM 

UNIDADE CARDIOTORÁCICA. DO CARMO, J.M.; FRANCO, C. I. F. (Curso de 

Fisioterapia – CCBS - Universidade Tiradentes - UNIT/SE) 

 

As doenças cardiovasculares são causas freqüentes de mortes entre pacientes internos em centros 

para tratamento intensivo. A estabilidade hemodinâmica é fator crucial para a sobrevida de 

pacientes submetidos a tratamento conservador ou cirúrgico (CUNHA, 1998; FARDY et al., 

1998). Este trabalho visa demonstrar o perfil hemodinâmico de pacientes internos submetidos a 

atendimento fisioterapêutico. Fizeram parte da amostra 60 pacientes do sexo masculino e 

feminino, com idades médias de 639 e 5810 anos, respectivamente, submetidos a tratamento 

cirúrgico na Unidade Cardiotorácica da Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia, no 

segundo semestre de 2000. Os dados colhidos foram a pressão arterial média (PAM), freqüências 

cardíaca (FC) e respiratória(FR). Os resultados demonstraram que os pacientes do sexo feminino 

tiveram a PAM mais elevada em 16,04% (949,8 mmHg) quando comparada ao masculino 

(816,8mmHg), tendo pouca diferença com relação FC de 85,7510,5e e 8210,3 bpm e a FR de 

214 e 238 ipm, para o sexo masculino e feminino, respectivamente. Conclui-se que os 

pacientes do sexo feminino detinham PAM e FR mais elevadas em comparação aos do sexo 

masculino, exceto a freqüência cardíaca. 

 

 

 

DADOS HEMODINÂMICOS EM PACIENTES SUBMETIDOS À VALVULOPLASTIA E 

INTERVENÇÃO PULMONAR. DO CARMO, J.M.; FRANCO, C. I. F. (Curso de Fisioterapia 

– CCBS - UNIT/SE) 

 

A intervenção cirúrgica tem como meta a restauração da função cardíaca e pulmonar, porémé 

crucial o uso de técnicas adequadas de proteção miocárdicano ato cirúrgico. O sistema 

respiratório tem suas funções reduzidas nas cirurgias torácicas (Timernam e cols; 2000). Este 

trabalho visa mostrar o perfil hemodinâmico de pacientes submetidos à cirurgia torácica. Fizeram 

parte da amostra 70 pacientes do sexo masculino e feminino, com idades médias de 386 e 519 

anos, respectivamente, submetidos a tratamento cirúrgico na Unidade Cardiotorácica da 

Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia. Os dados colhidos foram a pressão arterial média 

(PAM), freqüências cardíaca (FC) e respiratória(FR).Os resultados demonstraram que os 

pacientes do sexo masculino e feminino tiveram a PAM de 81,0712,5 e 8516 mmHg; FC de 

79,910,5 e 9216,3 bpm e a FR de 247 e 268 ipm, nos submetidos à valvuloplastia, enquanto 

que a PAM de 77,68 e 98,37,3 mmHg; FC de 78,612,4 e 71,316 bpm e a FR de 257 e 247 

ipm nos submetidos à cirurgia pulmonar, respectivamente. Conclui-se que os pacientes do sexo 

feminino detinham PAM, FCe FR na valvuloplastia mais elevadas em comparação aos do sexo 

masculino, exceto a FC e FR nos submetidos à cirurgia de intervenção pulmonar. 

 

 

 

COMPARAÇÃO HEMODINÂMICA DE PACIENTES COM ACIDENTE VASCULAR 

ENCEFÁLICO (AVE). BULLOS, K. R. S.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J.M.; (Curso de 

Fisioterapia – CCBS - Universidade Tiradentes - UNIT/SE) 

 

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) causa importante limitação funcional e geralmente é 

causado por níveis pressóricos elevados e distúrbios glicêmicos. Este trabalho visa demostrar o 

perfil hemodinâmico de pacientes acometidos por distúrbios vasculares internos em Unidade de 

Terapia Intensiva. Fizeram parte da amostra 30 pacientes do sexo masculino e feminino, com 

idades médias de 6013 e 5916 anos, respectivamente, submetidos a tratamento em Unidade de 

Terapia Intensiva. Os dados colhidos foram pressão arterial média (PAM), freqüências cardíaca 

(FC) e respiratória(FR). Os resultados demonstraram que os pacientes do sexo masculino e 

feminino tiveram a PAM de 12027 e 11020 mmHg; FC de 10014 e 8816 bpm e a FR de 

208 e 197 ipm, respectivamente. Conclui-se que os pacientes do sexo masculino acometidos de 

AVE têm os parâmetros hemodinâmicos mais elevados do que os do sexo feminino. 

 

Apoio Financeiro: UNIT 

 

 



 

COMPARAÇÃO HEMODINÂMICA DE PACIENTES COM TRAUMATISMO 

CRÂNIO-ENCEFÁLICO (TCE) INTERNOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. 

BULLOS, K. R. S.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J.M. (Curso de Fisioterapia – CCBS - 

Universidade Tiradentes - UNIT/SE) 

 

No Brasil e em outros países, a maioria dos traumas são causadas por acidentes automobilísticos. 

O envolvimento cardiorrespiratório apresenta aspecto particularmente grave e pode ser fatal aos 

pacientes com lesão nervosa central (Pereira e cols; 1998). Este trabalho visa demostrar o perfil 

hemodinâmico comparativo de pacientes com TCE, internos em Unidade de Terapia Intensiva. 

Fizeram parte da amostra 38 pacientes do sexo masculino (31) e feminino (07), com idades 

médias de 3218 e 2815 anos, respectivamente, submetidos a tratamento em Unidade de 

Terapia Intensiva. Os dados colhidos foram pressão arterial média (PAM), freqüências cardíaca 

(FC) e respiratória (FR). Os resultados demonstraram que os pacientes do sexo masculino e 

feminino tiveram a PAM de 96,620 e 1005 mmHg; FC de 8418 e 8814 bpm e a FR de 207 

e 185 ipm, respectivamente. Conclui-se que os pacientes do sexo feminino acometidos de TCE 

têm os parâmetros hemodinâmicos mais elevados do que os do sexo masculino, exceto a 

freqüência respiratória. 

 

Apoio Financeiro: UNIT 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA GONIOMETRIA CERVICAL E LOMBAR EM PACIENTES COM 

DISFUNÇÃO OSTEODEGENERATIVA. FRANCO, C. I.F.; BEATRIZ, J.; FONTES, K. P.; 

NASCIMENTO, K.; BRASILEIRO, O. S. M.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - 

UNIT/SE). 

 

Os distúrbios osteodegenerativos são causados por vários fatores interrelacionadospor 

conseqüências de disfunções musculoesqueléticas, endócrinos e imunológicos (Skare, 1999). Este 

trabalho visa demonstrar as limitações da amplitude dos movimentos em paciente com 

espondilartrose. Foram utilizadas medidas goniométricas em 44 pacientes, idade entre 40 e 60 

anos, diagnóstico clínico-radiológico de espondilartrose. Na avaliação goniométrica, segundo 

Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos, foram aplicadas a flexão, extensão, flexão 

lateral e rotação dos segmentos cervical e lombar. Os resultados obtidos demonstraram amplitude 

no segmento cervical e lombar para a flexão de 42,56
o
.(65

º
) / 93,320

o
. (95

o
.), extensão de 

32,64
o
.(50

º
) / 21,63

o
.(35

o
.); flexão lateral de 36,65

o
.(40

o
.) / 22,32,5

o
.(40

o
.) e rotação de 

405
o
. (55

o
.) / 29,65

o
. (35

o
.), respectivamente no sexo masculino. No sexo feminino a amplitude 

no segmento cervical e lombar para a flexão foi de 46,614
o
.(65

º
) / 9017

o
. (95

o
.), extensão de 

38,36
o
.(50

º
) / 26,66

o
.(35

o
.); flexão lateral de 36,65

o
.(40

o
.) / 313,5

o
.(40

o
.) e rotação de 

53,33
o
. (55

o
.)/31,63

o
. (35

o
.), respectivamente. Conclui-se que existe limitação nos arcos dos 

movimentos articular na espondilartrose, sendo mais acentuada no sexo masculino do que no 

feminino. 

*(XX)=ângulo normal 

 

 

GONIOMETRIA CERVICAL E LOMBAR EM PACIENTES COM LOMBALGIA E 

LOMBOCIATALGIA. SILVEIRA, E. C.; PENA, M. R. L.; ANDRADE, S. A.; FRANCO, C. 

I.F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia-Universidade Tiradentes - UNIT/SE). 

 

A lombalgia e lombociatalgia crônica tem causa orgânica definida (hérnia discal, tumores, 

alterações posturais) e componente emocional e social (Seda e Seda, 1998; Knoplich, 1993). Este 

trabalho visa demonstrar as limitações da amplitude dos movimentos em paciente com lombalgia 

e lombociatalgia. Foram utilizadas medidas goniométricas em 30 pacientes, idade entre 50 e 60 

anos, diagnóstico clínico-radiológico de lombalgia ou lombociatalgia. A avaliação goniométrica 

(Marques, 1997) foi aplicada para flexão, extensão, flexão lateral e rotação dos segmentos 

cervical e lombar. Os resultados obtidos demonstraram amplitude no segmento cervical e 

lombarpara a flexão de 47,53
o
.(65

º
)/932

o
.(95

o
.), extensão de 301

o
.(50

º
)/248

o
.(35

o
.); flexão 

lateral de 22,510
o
.(40

o
.)/ 17,53,5

o
.(40

o
.) e rotação de 37,510

o
.(55

o
.)/248

o
.(35

o
.), 

respectivamente no sexo masculino. Enquanto que no sexo feminino a amplitude no segmento 

cervical e lombar para a flexão foi de 42,66,4
o
.(65

º
)/932

o
.(95

o
.),extensão de 

2,64
o
.(50

º
)/21,63

o
(35

o
.); flexão lateral de 36,66

o
.(40

o
.)/ 22,32,5

o
.(40

o
.) e rotação de 



405
o
.(55

o
.)/29,6,65

o
.(35

o
.), respectivamente. As limitações dos movimentos articulares na 

lombalgia e lombociatalgia são mais acentuadas no sexo masculino do que no feminino, exceto 

para flexão e extensão cervical e flexão lateral em nível lombar. 

*(XX)=ângulo normal 

 

 

 

AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS (ADM) CERVICAL E LOMBAR EM PACIENTES 

COM GONARTROSE E HÉRNIA LOMBAR E CERVICAL. SILVEIRA, E. C.; 

NASCIMENTO, L. D.; SANTOS, N. C. L. M.; BRASILEIRO, O. S. M.; FRANCO, C. I.F.; DO 

CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - Universidade Tiradentes - UNIT/SE). 

 

A dor, fraqueza muscular e limitação articular são achados comuns em pacientes com gonartrose 

e herniações na coluna vertebral (Kisner e Colby, 1998). Este trabalho visa demonstrar as 

limitações da ADM em paciente com alterações osteomusculares. Foram feitas medidas 

goniométricas em 20 pacientes, idade entre 45 e 60 anos, com diagnóstico de gonartrose e hérnia 

lombar e/ou cervical. A avaliação goniométrica foi aplicada para flexão, extensão, flexão lateral e 

rotação dos segmentos cervical e lombar. Os resultados obtidos demonstraram amplitude no 

segmento cervical e lombar para a flexão de 40,512
o
.(65

º
) / 92,50,5

o
.(95

o
.),extensão de 

25,77
o
.(50

º
) / 208

o
.(35

o
.); flexão lateral de 31,55,5

o
.(40

o
.) / 25,57,5

o
.(40

o
.) e rotação de 

33,515
o
.(55

o
.)/20,58

o
.(35

o
.), respectivamente nos casos de gonartrose. Já nos casos de hérnias a 

amplitude no segmento cervical e lombar para a flexão foi de 32,510
o
.(65

º
) 

/74,53
o
.(95

o
.),extensão de 32,517

o
. (50

º
)/23,712

o
(35

o
.); flexão lateral de 32,212

o
.(40

o
.)/ 

23,510.(40
o
.) e rotação de 32,57

o
.(55

o
.)/26,69

o
.(35

o
.), respectivamente. As limitações dos 

movimentos articulares na lombalgia e lombociatalgia são mais acentuadas no sexo masculino do 

que no feminino, exceto para flexão cervical e extensão e flexão lateral em nível lombar. 

 

 

 

PERFIL DOS PACIENTES COM ALTERAÇÕES POSTURAIS ATENDIDOS NA 

ESCOLA DE POSTURA. BRASILEIRO, O. S. M.; PRADO, O. P.; LEITE, T. C.; 

MACHADO, V. L.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia / CCBS-

Universidade Tiradentes – UNIT/SE). 

 

No adulto são necessários bons hábitos posturais para evitar síndromes dolorosas posturais e 

disfunções posturais(Oliver e Middleditch, 1998; Kisner e Colby, 1998). Este trabalho visa 

demonstrar o perfil de pacientes integrantes da escola de postura do Centro de Saúde da UNIT. 

Fizeram parte da amostra 41 pacientes de ambos os sexos, com diagnóstico clínico-radiológico de 

disfunções posturais. Foram avaliadas as médias de idade para o sexo masculino e feminino, 

correlacionando-as com o percentual das patologias primárias que causaram os distúrbios 

posturais. Os resultados demonstraram que 49% dos pacientes eram do sexo masculino, com a 

idade médiade 55,214 anos nos casos de lombociatalgia (50%), seguida da espondilartrose, 

58,612 anos com 35% dos casos e 15% com hérnias lombar e cervical com idade de 

45,67anos. Os casos encontrados no sexo feminino (51%) foram de espondilatrose com 57,1% 

dos casos e idade média de 64,44 anos, seguida de gonartrose correspondendo a 23,8% e idade 

de 56,419 anos e lombociatalgia com 19,1% e idade de 615 anos. Os dados demonstraram que 

a causa dos distúrbios posturais para o sexo masculino foi a lombociatalgia, enquanto que para o 

sexo feminino foi a espondilatrose.  

 

Apoio Financeiro: UNIT 

 

 

 

ANÁLISE ANTROPOMÉTRICA EM PACIENTES DO SEXO MASCULINO COM 

OSTEOARTRITE E LOMBALGIA/LOMBOCIATALGIA. ANDRADE, S. A.; SILVEIRA, 

E. C.; PENA, M. R.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia / CCBS-

Universidade Tiradentes – UNIT/SE). 

 

O peso é a variável mais utilizada para o diagnóstico de obesidade, sendo que o Consenseus 

Development Conference Obsedit sugeriu que o Índice de Massa Corpórea (IMC) seria a medida 

mais adequada para caracterização de sobrepeso e obesidade (Fagundes e cols; 1998).Este 

trabalho tem como objetivo demonstrar o IMC em pacientes com espondilartrose e 

lombalgia/lombociatalgia. Fizeram parte da amostra 20 pacientes do sexo masculino, idade entre 



45 e 55 anos, com diagnóstico clínico-radiológico de disfunções osteodegenerativas e 

compressivas. Foram avaliados o IMC e pregas cutâneas para classificar de acordo com os 

achados em eutróficos e sobrepeso. Os resultados demonstraram que os pacientes com 

espondilartrose e lombociatalgia/lombalgia detinham o IMC médio de 28,465,2 (obesidade grau 

I) e 25,232 (obesidade grau I), respectivamente. A média das pregas cutâneas foi de 10,484,9 e 

7,031,9, representado o percentual de 7,37e 6,8 de gordura para os casos de espondilartrose e 

lombociatalgia/lombalgia, respectivamente. Conclui-se que os pacientes com espondilartrose e 

lombociatalgia/lombalgia têm níveis de pesoacima do normal, sendo ligeiramente maior na 

espondilartrose. 

 

 

 

ANTROPOMETRIA EM PACIENTES DO SEXO FEMININO COM DOENÇAS 

OSTEODEGENERATIVAS. ANDRADE, S. A.; SILVEIRA, E. C.; PENA, M. R.; FRANCO, 

C. I. F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia / CCBS-Universidade Tiradentes – 

UNIT/SE). 

 

A obesidade promove sobrecarga articular, predispondo a alterações degenerativas nas 

articulações que suportam o peso corporal. A redução do peso faz parte do tratamento das 

doenças osteodegenerativas (Fagundes e cols; 1998). Este trabalho visa demonstrar o IMC em 

pacientes com gonartrose e espondilartrose. Fizeram parte da amostra 21 pacientes do sexo 

feminino, idade entre 55 e 55anos, com diagnóstico clínico-radiológico de disfunções 

osteodegenerativas (gonartrose e espondilartrose). Foram avaliadas o IMC e pregas cutâneas para 

classificaçãoem eutróficos e sobrepeso. Os resultados demonstraram que as pacientes com 

gonartorse e espondilartrose detinham o IMC médio de 34,46 (obesidade grau II) e 28,172 

(obesidade grau I), respectivamente. A média das pregas cutâneas foi de 15,583,9 e 11,163, 

representado o percentual de 8,078e 7,4 de gordura para os casos de gonartrose e espondilartrose, 

respectivamente. Conclui-se que os pacientes com gonartrose e espondilartrose apresentam 

sobrepeso, sendo ligeiramente maior nos casos de gonartrose. 

 

Apoio Financeiro: UNIT 

 

 

 

PERFIL DO DESEMPENHO FUNCIONAL DEPACIENTES COM DISTÚRBIOS 

POSTURAIS INTEGRANTES DA ESCOLA DE POSTURA. PASSOS , P. P.; SILVEIRA, 

E. C.; ANDRADE, S. A.; BRASILEIRO, O. S. M.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J. M. 

(Curso de Fisioterapia / CCBS-Universidade Tiradentes – UNIT/SE). 

 

O sedentarismo, fatores de risco individuais, obesidade, estresse e ansiedade são causas 

freqüentes de distúrbios posturais. A manutenção de posturas que sobrecarregam os discos 

intervertebrais, dentre elas a sentada, predispõe as algias vertebrais(Nieman, 1999).Este trabalho 

visa demonstrar o perfil funcional dos pacientes participantes da escola de postura do Centro de 

Saúde da UNIT. Fizeram parte da amostra 20 pacientes de ambos os sexos, idade média de 42,37 

anos, com diagnóstico clínico-radiológico de disfunções posturais. Foram levantados dados da 

prática de atividade com orientação postural, modificações do desempenho funcional e modo de 

vida. Os resultados demonstraram que nenhum paciente tinha tido orientação para a prática de 

atividades; houve absenteísmo em 14,3% da mostra, recebendo ajuda pelo INSS em 21,4%, e 

64,3% mantinham suas atividades. A maioria (71,4%) era de sedentários, 21,4% praticavam 

atividade sem regularidade e 7,2% praticavam atividade com carga. O sedentarismo e a falta de 

orientação apropriada para a prática de exercícios regulares influenciam negativamente no 

equilíbrio muscular. 

 

 

 

ANÁLISE DAS ABORDAGENS TERAPÊUTICAS EMPREGADAS EM PACIENTES 

COM DISTÚRBIOS POSTURAIS SUBMETIDOS À REEDUCAÇÃO POSTURAL. 

PASSOS , P. P.; SILVEIRA, E. C.; ANDRADE, S. A.; BRASILEIRO, O. S. M.; FRANCO, C. I. 

F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia / CCBS-Universidade Tiradentes – UNIT/SE). 

 

As disfunções posturais são causas freqüentes de atendimento nos ambulatórios fisioterápicos. 

Estetrabalho visa demonstrar as abordagens terapêuticas em pacientes com disfunção postural. 

Fizeram parte da amostra 20 pacientes de ambos os sexos, idade média de 42,37 anos, com 



diagnóstico clínico-radiológico de disfunções posturais. Os dados levantados foram a realização 

de tratamentos antes do ingresso na escola de postura, número de recidivas, tratamento 

medicamentoso. Os resultados demonstraram que 64,3% dos pacientes não tinham sido 

submetidos a tratamento não medicamentoso, 28,5% realizou com melhora e 14,3% realizou sem 

melhora. Em 38,5% dos casos o número de recidivas vem ocorrendo por vários anose emvárias 

semanas com o mesmo percentual; 15,4% tem recidivas mensais, e 7,7% da amostra tiveram 

somente duas recidivas. O percentual de 57,7% não fazia uso de medicamentos e 42,3% 

realizavam tratamento medicamentoso com regularidade. A busca de tratamentos não 

medicamentosos vem crescendo, demonstrando a necessidades de abordagens alternativas para o 

tratamento das disfunções posturais. 

 

 

AVALIAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PIMax) EM IDOSOS 

INTERNOS EM ASILOS. DANTAS, G. H. C. C; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - 

CCBS - Universidade Tiradentes / UNIT-SE). 

 

A função do aparelho respiratório sofre mudanças com o envelhecimento, principalmente a 

complacência dinâmica devido a alterações no parênquima pulmonar e gradil costal (Carvalho-

Filho, 1994). Após os 20 anos ocorre um decréscimo anual de 0,5 cmH2O, sendo mais acentuada 

no sexo feminino (Azeredo e cols; 1998). Este trabalho visa demonstrar as diferenças entre os 

sexos e sua relação com a faixa etária na PIMax de idosos internos em asilos. Fizeram parte da 

amostra 40 idosos de ambos os sexos, idade média de 683,7 anos para o sexo feminino e 713,8 

anos para o sexo masculino internos em asilos. Todos os idosos foram submetidos à avaliação 

respiratória, com a realização da PIMax com o manovacuômetro. Os resultados demonstraram 

que a PIMaxna faixa etária menor do que 65 anos houve redução de 25,9% (-1002,1/-135) e 

15,6% (-812,8/-96), entre 66 - 70 anos de 5,05% (-82,62,5/-871,6) e 5,7% (-65,80,4/-96,8) e 

de 2,66% (-78,282,05/-80,41,1) e 9,5% (-43,73,9/-48,3) na faixa etária entre 71-75 anos para 

o sexo masculino e feminino, respectivamente. O dados demonstraram redução da PIMax em 

relação ao valor normal, sendo mais acentuada na faixa etária menor do que 65 anos e com maior 

declínio no sexo feminino na faixa entre 71 - 75 anos do que no sexo masculino. 

 

Apoio Financeiro: UNIT/ Asilo Rio Branco 

 

 

 

DIFERENÇAS ENTRE OS SEXOS DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA MÁXIMA (PEMax) 

EM IDOSOS INTERNOS EM ASILOS. DANTAS, G. H. C. C; DO CARMO, J. M. (Curso de 

Fisioterapia - CCBS - Universidade Tiradentes / UNIT-SE). 

 

A avaliação da força muscular é importante para que tenhamos conhecimento do potencial do 

músculo respiratório em estar apto para uma efetiva contração e trabalho muscular. (Carvalho-

Filho, 1994; Azeredo e cols; 1998). Este trabalho visa demonstrar as diferenças entre os sexos e 

sua relação com a faixa etária na PEMax de idosos sem patologia pulmonar. Fizeram parte da 

amostra 40 idosos de ambos os sexos, idade média de 683,7 anos para o sexo feminino e 713,8 

anos para o sexo masculino internos em asilos. Todos os idosos foram submetidos à avaliação 

respiratória, com o intuito de excluir os idosos com patologia respiratória, e em seguida foi 

realizada a mensuração da PEMax através do manovacuômetro. Os resultados demonstraram que 

em relação à PEMaxna faixa etária menor do que 65 anos, houve redução de 5,1% (721,4/75,9) 

e 16,2% (96,4/115), entre 66 - 70 anos de 7,4% (65,42,3/70,6) e 26,8% (82,660,4/1131) e de 

21,4% (521,48/66,22,4) e 24,8% (81,42/108,31,4) na faixa etária entre 71-75 anos para o 

sexo masculino e feminino, respectivamente. Os resultados mostraram redução da PEMax em 

relação ao valor normal, sendo mais acentuada no sexo feminino do que no masculino, com 

tendência de redução com o aumento da faixa etária. 

 

 

 

DIFERENÇAS ENTRE OS SEXOS DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA MÁXIMA (PIMax) 

EM ADULTOS JOVENS COM ESCOLIOSE MODERADA. ANDRADE, S. V. C.; 

MATOS, S. S,; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - CCBS -UNIT-SE). 

 

A escoliose tem como conseqüência a alteração da caixa torácica, sendo a maioria dos 

casosidiopática, com maior prevalência em mulheres nas curvaturas maiores (Tachdjian, 1995). 

Este trabalho visa demonstrar as diferenças na PIMax entre os sexos na escoliose moderada. 



Fizeram parte da amostra 30 pacientes com idade média de 23,25,4 para o sexo feminino e 

223,87 anos para o sexo masculino, com diagnóstico clínico-radiológico de escoliose moderada 

e curvatura torácica ou toracolombar. Todos os pacientes foram submetidos à avaliação 

respiratória através do manovacuômetro para avaliar a PIMax. Os resultados demonstraram que 

a PIMaxna faixa etária pesquisa menor do que 21 anos houve redução de 39,5% (-7513,4/-124 

cmH2O) e 25,3% (-655,6/-87 cmH2O) nos casos sem algias vertebrais e 35,5% (806,5 /-

124cmH2O) e 13,8% (-753,25/-87cmH2O) nos casos sem algias. Entre 21-28 anos, observou-se 

redução de 40,4% (-745,3/-124 cmH2O) e 16,3% (72,854,5/-87cmH2O) com algias vertebrais e 

de 13,8% (-909,6/-124 cmH2O) e 13,8% (-752,3/-87cmH2O) sem algias vertebrais para o sexo 

masculino e feminino, respectivamente. Os resultados mostraram redução da PIMax em todas as 

faixas etárias, sendo mais acentuada nos quadros álgicos. 

 

 

 

ANÁLISE DA PRESSÃO EXPIRATÓRIA MÁXIMA (PEMax) EM ADULTOS JOVENS 

COM ESCOLIOSE MODERADA E SUA RELAÇÃO COM A ALGIA VERTEBRAL. 

ANDRADE, S. V. C.; MATOS, S. S.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - CCBS -

UNIT-SE). 

 

Os registros das pressões máximas refletem a tensão desenvolvida pelos músculos respiratórios e 

a pressão de recuo elástico dos pulmões e caixa torácica (Shneerson, 1993). Este estudo visa 

demonstrar as diferenças entre os sexos nos quadros com e sem algias vertebrais e sua relação 

com a faixa etária na PEMax em adultos jovens com escoliose moderada. Fizeram parte da 

amostra 30 pacientes com idade média de 23,25,4 para o sexo feminino e 223,87 anos para o 

sexo masculino com diagnóstico clínico-radiológico de escoliose moderada. Todos os pacientes 

foram submetidos à avaliação respiratória através do manovacuômetro para avaliar a PEMax. 

Os resultados demonstraram que a PEMaxna faixa etária menor do que 21 anos houve redução de 

26,7% (734/100cmH2O) e 25% (605/80 cmH2O) nos casos sem algias vertebrais e 15% 

(851,2/100 cmH2O) e 18,758% (652,1/80cmH2O) nos casos sem algias. Entre 21-28 anos, 

observou-se redução de 28,75% (71,252,5/100 cmH2O) e 16,1% (67,13,5/80cmH2O) com 

algias vertebrais e de 20% (802,3/100cmH2O) e 15,6% (67,51,7/80cmH2O) sem algias 

vertebrais para o sexo masculino e feminino, respectivamente. Observa-se redução da PEMax em 

todas as faixas etárias, sendo mais acentuada no sexo masculino e nos quadros álgicos.  

 

 

 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE INDIVÍDUOS PORTADOR HIV+ NO ESTADO DE 

SERGIPE. DANTAS, A. J. C.; TAVARES, L. A.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - 

CCBS - Universidade Tiradentes - UNIT/SE). 

 

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é transmitido através de relações sexuais, 

inoculação de sangue e derivados e da mãe infectada para o concepto (Rachid e Shechter, 2000). 

Este trabalho visa mostrar o perfil epidemiológico dos pacientes classificados como portadores 

do HIV, registrados pela Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe. Foram analisados os dados 

contidos em prontuários de 109 pacientes com diagnóstico HIV positivo. A coleta de dados foi 

executada no período de 4 de dezembro de 2000 a 26 de fevereiro de 2001. Nos resultados 

observou-se que 65 eram do sexo masculino (59,5%), 44 do sexo feminino (40,5%); a média de 

idade encontrada foi de 28 2,83 anos; com 48 casos de procedência da capital (44%), 29 do 

interior (26,5%), 30 outros estados (27,5%) e 02casos ignorados (2%). Quanto ao estado civil, 

observou-se que 50 eram solteiros (46%), 38 casados (35%), 10 viúvos (9%), 09 divorciados 

(8%), 02 ignorados (2%). O comportamento sexual detectado foi de 69 casos de heterossexuais 

(63%), 07 homossexuais ocasionais (6,5%), 18 homossexuais (16,5%), 13 bissexuais (12%) e 02 

ignorados (2%). Conclui-se que o perfil dos portadores de Sergipe é de homens adultos jovens, 

com a maioria procedente da capital, solteiros e heterossexuais.  

 

Apoio Financeiro: UNIT / Secretaria de Saúde 

 

 

 

PERFIL DOS INDIVÍDUOS NOTIFICADO HIV+/AIDS ACOMPANHADOS PELA 

SECRETARIA DE SAÚDE / ARACAJU-SE. TAVARES, L. A.; DANTAS, A. J. C.; DO 

CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - CCBS - Universidade Tiradentes / UNIT). 



 

A Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) tornou-se um importante problema de saúde 

pública com 95% dos casos nos países em desenvolvimento (Nieman, 1999). Este trabalho tem o 

intuito de demonstrar o perfil epidemiológico dos pacientes classificados como notificados do 

HIV/AIDS, registrados pela Secretaria de Saúde do Estado. Foram analisados os dados contidos 

em prontuários de 241 pacientes com diagnóstico HIV+/AIDS. A coleta de dados foi executada 

no período de 04 de dezembro de 2000 a 26 de fevereiro de 2001. Nos resultados observou-se 

que 160 eram do sexo masculino (66,4%) e 81 do sexo feminino (33,6%); a média de idade 

encontrada foi de 331,41 anos, com 96 casos com procedênciada capital (40%), 99 do interior 

(41%), 43 outras capitais (18%) e03 casos ignorados (1%). Quanto ao estado civil, 109 eram 

solteiros (45%), 95 casados (40%), 15 viúvos (6%), 17 divorciados (7%), 01 outros (0,4%) e 04 

casos ignorados (1,6%). Com relação ao comportamento sexual, observou-se que 166 casos eram 

de heterossexuais (69%), 07 homossexuais ocasionais (3%), 29 homossexuais (12%), 37 

bissexuais (15%) e 02 ignorados (1%). O perfil dos indivíduos notificados no Estado deSergipe é 

de homens adultos, de maior procedência do interior, solteiros e heterossexuais. 

 

Apoio Financeiro: UNIT / Secretaria de Saúde /SE 

 

 

 

ANÁLISE DO PERFIL IMUNOLÓGICO COM BASE NA CLASSIFICAÇÃO DO 

CENTRO DE CONTROLE DE DOENÇAS (CDC) EM PACIENTES 

NOTIFICADOSHIV+/AIDS EM SERGIPE. TAVARES, L. A.; DANTAS, A. J.C.; DO 

CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia -CCBS- UNIT/SE). 

 

O prognóstico pode ser determinado com relativa precisão utilizando-se critérios clínicos e 

laboratóriais (Rachid e Schechter, 2000). Este trabalho visa mostrar o perfil dos pacientes 

classificados como notificados, segundo contagem de CD4 e doenças associadas em Aracaju/SE. 

Foram analisados os dados contidos em prontuários de 241 pacientes com diagnóstico 

HIV+/AIDS. Utilizou-se a tabela de classificação da infecção pelo HIV que relaciona as 

categorias clínicas em assintomático (A); sintomático (B) e condições indicativas da AIDS (C) 

com a contagem do linfócito CD4(1)->500/mm
3
; (2)-200 a 499/mm

3
 e (3) <200/mm

3
.Nos 

resultados observou-se que dos 241 pacientes notificados, 176 (73%) eram Sintomáticos (B), com 

21, 93 e 62 casos classificados como B1,B2 e B3, respectivamente e 65 casos (27%) 

apresentaram condições definidoras de AIDS (C), sendo 8, 34 e 19 casos classificadosem C1,C2 

e C3, respectivamente e 04 ignorados. Destes, 6% foram por Candidíase (esôfago, pulmão); 

3%Herpes Simples (muco-cutânea, esôfago, brônquio, pulmão), 35,5%Pneumonia por P. Carinii 

e 55% Toxoplasmose Cerebral. A maior parte dos pacientes notificados estavam inseridos na 

categoria B e a doença definidora predominanteda AIDS foi a Toxoplasmose Cerebral. 

 

Apoio Financeiro: UNIT / Secretaria de Saúde/SE.  

 

 

 

CORRELAÇÃO ENTRE TERAPIA ANTI-RETROVIRAL X RESPOSTA 

IMUNOLÓGICA EM PACIENTES NOTIFICADOS HIV+/AIDS NO ESTADO DE 

SERGIPE. DANTAS, A. J. C.; TAVARES, L. A.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia - 

CCBS - Universidade Tiradente - UNIT/SE). 

 

A quantificação das partículas virais no plasma é uma ferramenta importante para o 

acompanhamento dos pacientes infectados pelo HIV. Acredita-se que a concentração do RNA do 

vírus seja proporcional ao número dos linfócitos CD4 infectados (Rachid e Schechter, 2000). Este 

trabalho tem como objetivo demonstrar a relação entre a resposta imunológicae o uso ou não da 

terapia medicamentosa em pacientes notificados pela Secretaria de Saúde de Aracaju/SE. Foram 

analisados os dados contidos em prontuários de 241 pacientes com diagnóstico HIV+/AIDS. A 

coleta de dados foi executada no período de 04 de dezembro de 2000 a 26 de fevereiro de 2001. 

Nos resultados observou-se que dos 241 pacientes notificados, 234 utilizam terapia anti-retroviral 

correspondendo a 97% da amostra e 07 (3%) não faziam uso da terapia anti-retroviral.A média da 

Relação CD4/CD8 dos paciente que faziam uso regularmente da terapiafoi de 0,75 0,091 e a 

daqueles que não faziam uso da terapia foi de 0,36 0,09. Conclui-se que o perfil imunológico 

dos pacientes que fazem a terapia anti-retroviral através da relação CD4/CD8 é potencializado em 

relação aos pacientes notificados que não fazem uso da terapia. 

 



Apoio Financeiro: UNIT / Secretaria de Saúde do Estado - SE 

 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE OBESIDADE E NÍVEIS PRESSÓRICOS DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE. FONTES, T. 

C. C.; LEAL, J. C.; RIOS, C. C.; MENEZES, C. A.; FERREIRA, A. P.; DO CARMO, J. M.; 

(Curso de Fisioterapia - CCBS- Universidade Tiradentes - UNIT/SE). 

 

No Brasil em torno de 6 a 8 % de crianças e adolescentes são hipertensos, sendo crianças e 

adolescentes obesos mais propensos à Hipertensão Arterial que os magros (PRAXEDES et al., 

1998; GESSNER, VICTORICA, 1996). Este trabalho visa estabelecer a prevalência dos níveis de 

pressão arterial e sua relação com sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes escolares. 

Participaram da amostra 209 estudantes do ensino médio e fundamental de escolas públicas do 

município de Laranjeiras/SE, de ambos os sexos, com faixa etária de 07 a 17 anos. A medida da 

PA foi realizada com 03 aferições em ocasiões diferentes e diagnosticados como hipertensos 

aqueles com média acima do percentil 95, limítrofes entre 90 e 95 e normotensos abaixo de 90, 

tanto para sistólica quanto para diastólica. Foram relizadas medidas de peso e altura para 

avaliação do IMC. Os resultados demonstraram que dos 209 alunos estudados 4,3% são obesos e 

11,5 % sobrepeso. Dos obesos, 44% são hipertensos e 33,3% limítrofes. Entre os alunos com 

sobrepeso, 16,7% são hipertensos e 29,2% limítrofes. O número de hipertensos e limítrofes é 

maior naqueles indivíduos classificados como obesos e sobrepeso quando comparado com os 

normotensos. 

 

 

 

ESTUDO EPIMEMIOLÓGICO DA PRESSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS/SE. RIOS, C. C. 

;FONTES, T. C. DE C.; LEAL, J. C.; MENEZES, C. A.; FERREIRA, A. P.; DO CARMO, J. M.; 

(Curso de Fisioterapia-CCBS UNIT/SE). 

 

A detecção precoce dos níveis tensionais exige mensurações periódicas das pressões arteriais 

sistólica (PS) e diastólica (PD) desde os primórdios da infância (CHOR,1998). Este trabalho visa 

estabelecer a prevalência da pressão arterial em crianças e adolescentes escolares nos subgrupos 

hipertensos e limítrofes. Participaram da amostra 209 estudantes do ensino médio e fundamental 

de escolas públicas - Laranjeiras/SE, de ambos os sexos, com faixa etária entre 07 e 17 anos. A 

medida da PA foi realizadade acordo com o III Consenso Brasileiro com 03 aferições em 

ocasiões diferentes e diagnoticados como hipertensos aqueles com média acima do percentil 95, 

limítrofes entre 90 e 95 e normotensos abaixo de 90, tanto para sistólica quanto para diastólica. 

Os resultados demonstraramque dos 209 alunos estudados 15,8% são hipertensos, 19,6 % 

limítrofes e 64,6% são normotensos. Dos hipertensos 12,1% são diastólicos, 78,9% sistólicos 

(sendo 34,6% destes limítrofes diastólicos) e 9% sistólicos e diastólicos. Dos limítrofes, 43,9% 

são diastólicos, 43,9% sistólicos e 12,2% sistólicos e diastólicos. O índice de hipertensos e 

limítrofesfoimaior do que a média geral da população, e dentre estes há maior incidência de 

hipertensão sistólica.  

 

Apoio financeiro: Fafen 

 

 

 

A OCORRÊNCIA DO MÚSCULO ARTICULAR DO JOELHO EM HUMANOS. 
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Professor de Anatomia, CCBS-Jaafelipe@unitnet.com.br 
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Aluno do Curso de Fisioterapia, CCBS 

 

 

A maioria dos textos de anatomia faz a descrição do músculo articular do joelhoatribuindo-lhe as 

funções de tracionar para cima a membrana sinovial e prevenir o contato da membrana entre a 

patela e o fêmur; no entanto, carecem de ilustrações anatômicas.O mesmo constata-se com 

relação à literatura específica. Descrever a anatomia e conhecer a ocorrência desse músculo em 

mailto:Jaafelipe@unitnet.com.br


humanos. Foram utilizados 15 fetos a termo provenientes da maternidade Hildete F. Baptista.Os 

fetos foram fixados através de uma perfusão de formol a 10%.Após a dissecação da região do 

joelho em todos os membros inferiores e identificação do músculo articular, observou-se suas 

inserções, forma, presença de fáscia e relações com outros músculos.Os achados foram 

documentados em gráficos e fotografias. O músculo articular do joelho foi achado em todos os 

fetos estudados, de ambos os sexos sendo formado por uma fina camada de fibras bem 

individualizadas e alongadas na sua porção central, com largura maior na extremidade 

caudal.Possuía também uma delicada fáscia que nitidamente lhe separava do músculo vasto 

intermédio.Cranialmente inseria-se na face anterior do fêmur, imediatamente acima do bordo 

superior da patela e caudalmente na cápsula da articulação do joelho. O músculo articular do 

joelho fez-se constantemente presente em todos os fetos estudados, além de apresentar-se bem 

individualizado em relação aos demais músculos da região da coxa. 

 

Palavras-chave: anatomia, músculo articular do joelho 

 

 

 

O PLANEJAMENTO FAMILIAR NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA AS AÇÕES 

DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS JUNTO AOS USUÁRIOS DO BAIRRO SANTA 

MARIA, EM ARACAJU, NO ANO DE 2001. CRUZ, Joe Herundina Gouveia; PORTELA, 

Rosemary Alves. (Curso de Serviço Social. Estudantes de Serviço Social.) 

 

Com base no conceito de saúde como um completo estado de bem-estar físico, mental e social, 

conforme a Organização Mundial da Saúde, e por ser a família um espaço onde são construídas 

as relações intra e extrafamiliares na luta pela melhoria das condições de vida, o nosso trabalho 

tem como objeto de estudo as ações da equipe do PSF junto ao programa Planejamento Familiar, 

no Centro de Saúde Osvaldo Leite do bairro Santa Maria, em Aracaju. A pesquisa se propõe a 

investigar a prática dos profissionais inseridos no PSF, junto ao já citado subprograma, a partir 

das demandas dos seus usuários e tem um caráter qualitativo, embora não sejam abandonados os 

dados quantitativos, de grande relevância para a pesquisa social. Temos utilizado consulta 

bibliográfica para a construção de um referencial teórico baseado nas seguintes categorias: a 

política de saúde, o Programa Saúde da Família e o Planejamento Familiar. A pesquisa empírica 

foi realizada mediante aplicação de entrevista semi-estruturada com perguntas abertas e fechadas 

junto aos profissionais e de formulário, junto às mulheres inseridas no subprograma. Utilizamos 

como instrumentos de pesquisa gravador e caderno de campo. A partir dos dados teóricos e 

empíricos coletados, pudemos perceber que as ações pertinentes ao Planejamento Familiar têm 

sofrido um avanço a partir do trabalho da equipe do PSF. Entretanto, ainda há muito a fazer, pois 

para que o programa propicie a satisfação das reais necessidades da população usuária, é preciso 

que se desenvolvam paralelamente políticas capazes de melhorar o nível de emprego, saúde e 

educação dessa população. 

 

 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ESTIRAMENTO SUSTENTADO AOS PADRÕES DE 

MOVIMENTOS KABATIANOS NO CONTROLE DO TREMOR E RIGIDEZ NA 

DOENÇA DE PARKINSON (DP) BRASILEIRO, O. S. M.; OLIVEIRA-JR, B. L.; MATOS, S. 

S.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J. M. (Curso de Fisioterapia – CCBS – Universidade 

Tiradentes – UNIT/SE). 

 

A doença de Parkinson promove redução significativa das atividades funcionais devido à 

diminuição da dopamina na via nigroestriatal. É caracterizada clinicamente pela presença da 

rigidez, tremor, bradicinesia, instabilidade postural e disautonomias (Teive e cols; 1999; 

Brasileiro e cols; 2001). Este trabalho visa demonstrar a influência do estiramento sustentado 

associado aos movimentos kabatianos no controle da rigidez e tremor da DP. Foram selecionados 

pacientes com diagnóstico clínico de DP, de ambos os sexos, idade variando de 55 – 67 anos. Os 

pacientes integrantes da pesquisa foram submetidos à avaliação funcional (escala de Fahn) e ao 

procedimento terapêutico durante 09 meses consecutivos.OS resultados demonstraram que houve 

redução da intensidade do tremor em 33,3% (3/2) e em 66,66% na sua freqüência (3/1). Com 

relação à rigidez, observou-se redução com o percentual de 41,66%, detectado através do 

desempenho nas atividades de vida diária. Conclui-se que a aplicação do estiramento sustentado é 

capaz de inibir a atividade motora excessiva em pacientes com doença de Parkinson. 

 

Apoio Financeiro: UNIT 



 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ESTIRAMENTO SUSTENTADO AOS PADRÕES 

DE MOVIMENTOS KABATIANOS NO CICLO SONO-VIGÍLIA E NA REDUÇÃO DA 

BRADICINESIA NA DOENÇA DE PARKINSON (DP) BRASILEIRO, O. S. M.; 

OLIVEIRA-JR, B. L.; MATOS, S. S.; FRANCO, C. I. F.; DO CARMO, J. M. (Curso de 

Fisioterapia – CCBS – Universidade Tiradentes – UNIT/SE). 

 

A DP promove alterações no padrão de sono do paciente em decorrência de processos 

degenerativos que afetam o locus coeruleus (Lang e cols., 1998). Abradicinesia promove 

limitação na velocidade dos movimentos voluntários (Brasileiro e cols., 2001; Prado, 2001). Este 

trabalho tem como objetivo analisar ainfluência do estiramento sustentado associado aos 

movimentos kabatianos no controle do ciclo sono-vigíliae na velocidade dos movimentos 

voluntários na DP. Fizeram parte da amostra pacientes de ambos os sexos e com diagnóstico 

clínico de DP, idade variando entre 55 – 67 anos. Os pacientes integrantes da pesquisa foram 

submetidos à avaliação funcional (escala de Fahn) e ao procedimento terapêutico durante 09 

meses consecutivos. Os resultados demonstraram que houve redução na insônia em 75% dos 

casos de acordo com o acompanhamento e diminuição do tempo de reação do paciente em 

41,66%. Conclui-se que a aplicação do estiramento sustentado promove redução na insônia e 

aumenta a agilidade motora em pacientes com doença de Parkinson. 
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OCORRÊNCIA DE AMEBAS NO TUBO DIGESTIVO DE Polistes canadensis canadensis 

(L.), NO DECORRER DO CICLO DAS COLÔNIAS (VESPIDAE: POLISTINAE)
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Vários organismos comensais e parasitas, dos Hymenoptera parasitóides aos vermes Nematoda, 

infestam vespas adultas e seus imaturos e, dentre os Protista, somente as gregarinas são 

conhecidas como endoparasitas de Vespidae. No entanto, as modificações comportamentais das 

vespas sociais, especialmente as relacionadas ao ciclo de desenvolvimento das colônias, ligadas 

ao endoparasitismo, ainda não foram relatadas. Esse motivo pelo qual iniciou-se tais estudos pela 

análise do conteúdo do trato digestivo de 16 fêmeas adultas de Polistes canadensis canadensis, 3 

dominantes e 13 subordinadas, coletadas de 3 colônias, 1 pré-emergente e 2 pós-emergentes 

provenientes da Sede da EMBRAPA–CPATC – Centro de Pesquisa Agropecuária dos Tabuleiros 

Costeiros em Aracaju, SE (10º 55’ 56” S, 31º 04’ 23”). No laboratório, tais indivíduos foram 

anestesiados a baixas temperaturas, dissecados, e o conteúdo do tubo intestinal, em solução 

fisiológica, foi observado a fresco e fotografado com câmara digital acoplada ao microscópio 

óptico. As observações do conteúdo intestinal das vespas dominantes e subordinadas se 

mostraram negativas para gregarinas e positivas para Sarcodina; Rhizopoda de tamanhos variados 

e em sua grande maioria apresentando lobópodos, foram abundantes em 13 subordinadas, 

escassas em 2 das dominantes e ausentes em 1 delas. Eventualmente, amebas apresentando 

filópodos também foram evidenciadasem 3 vespas subordinadas. Provavelmente, o fato de as 

vespas subordinadas serem aquelas que têm maior contato com o meio ambiente, devido à 

forragem de alimentos e de material para construção do ninho, facilite a transmissão dessas 

amebas em quaisquer das fases do ciclo de desenvolvimento das colônias. Naturalmente, a 

trofalaxis entre adultos deve estar envolvida na infecção das companheiras de ninho. A simples 

observação não é dado suficiente para definir se essas amebas são parasitas ou comensais e 

também não permite uma caracterização morfológicadas mesmas. Certamente para enriquecer 

este tipo de trabalho será necessário testar técnicas que permitam observações mais detalhadas da 

morfologia interna dessas amebas. 
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PELAS LENTES DO AMOR: UM ESTUDO SOBRE O COTIDIANO AMOROSO DE 

CAMADAS MÉDIAS URBANAS EM ARACAJU. TAVARES, Márcia Santana. (Professora 

de Política Social, CCSA – dissertação de mestrado, UFS) 

 

Este estudo discute o cotidiano amoroso de homens e mulheres das camadas médias urbanas de 

Aracaju, a partir de seus relatos de vida, procurando identificar suas práticas e representações 

sobre o amor, confrontando-as com as respectivas construções de gênero, classe social e geração 

a que pertencem. Busca também delinear as transformações que vêm acontecendo, novos valores, 

comportamentos, ordens prático-simbólicas incorporadas em sua trajetória afetiva. Para 

levantamento do universo, utilizamos um sistema de redes em que familiares e amigos atuaram 

como mediadores junto a possíveis entrevistados. Adotamos como critérios para composição da 

amostra a aquiescência dos respondentes em verbalizarem sua experiência amorosa e terem 

acima de 30 anos. Pretendíamos debruçarmo-nos sobre o material coletado minudentemente, o 

que nos levou a privilegiar a pesquisa de natureza qualitativa. Foram entrevistados cinco homens 

e cinco mulheres; as histórias de vida apresentando-se como a técnica mais adequada, visto que 

nos permitiria resgatar sua memória afetiva, visões de mundo, pontos de vista e vivências 

cotidianas dos depoentes, aliada à observação-participante. Constatou-se que Aracaju, como 

outras capitais do nordeste, sofre mudanças na tessitura social. Entretanto, talvez devido ao 

ideário patriarcalista ter regido as relações familiares até meados do século XX, persiste um forte 

conservadorismo, homens e mulheres sentindo-se encarcerados ante o olhar censor da cidade, o 

que os leva a considerá-la desprovida de geografia amorosa, buscando o encontro com Eros às 

ocultas ou de forma migratória. Em Aracaju, homens e mulheres vivenciam, pensam, falam sobre 

e sofrem com o amor de forma distinta. Seus quereres são, por conseguinte, contrastivos. Se para 

a mulher o amor é conquistado, regido pelo sentimento, entrega incondicional, para o homem é 

tátil, físico, conquista. Se para a mulher o casamento é romantizado, alicerçado no 

companheirismo, escolha pessoal, para o homem é conseqüência natural, “rótulo que carrega”. Se 

a mulher é objeto da traição e só a exercita sob o signo da culpa e associada ao amor, o homem é 

sujeito da infidelidade, direito conquistado “culturalmente”. A mulher busca companheirismo, 

liberdade e prazer sexual, mas também um parceiro provedor, que lhe assegure segurança. O 

medo de amar e (des)amar leva-a a vivenciar amores ficcionais, tornar-se a “outra”, revivescer 

amores adolescentes ou sublimar a paixão. O homem, por sua vez, busca na relação afetiva 

novidade, aventura, intensidade, conquista, ainda que almeje também companheirismo, afinidade, 

cumplicidade. O medo de amar e (des)amar leva-o a expurgar a paixão, reificar os códigos morais 

vigentes, idealizar uma junção entre a estabilidade do casamento e desregramento experimentado 

com a amante, apegar-se a amores do passado ou ainda alimentar-se de amores episódicos. Existe 

uma nova dinâmica relacional que é plasmada, homens e mulheres buscando conciliar novos e 

velhos referenciais, ou melhor, fundir o antes ao agora, inventando amores possíveis, em 

consonância com seus corações desalinhados. O certo é que em Aracaju, com empenho, as 

mulheres vêm gestando um novo tempo de amar, ainda que com maior lentidão e sutileza, do que 

em outras capitais.  
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Candidíase vaginal é a denominação dada ao processo inflamatório ou infeccioso que acomete a 

vagina, causado por leveduras do gênero Candida. Com alta incidência, ocupa o segundo lugar 

entre as vaginites, precedida apenas pela vaginose bacteriana; 75% das mulheres adultas, são 

acometidas, sendo que destas 40% a 50% sofrem recidivas. A Candida albicans é o agente 

etiológico mais freqüentemente incriminado nas vulvovaginites fúngicas. Possui caráter 

dimórfico e sua patogenicidade está, quase sempre, ligada a imunidade do hospedeiro. O 

diagnóstico da candidíase é feito baseado em exames laboratoriais que confirmam os sintomas e 

sinais clínicos. A partir dos dados coletados no Centro de Referência da Mulher “Leonor Barreto 

Franco” em Sergipe, onde foram analisados 4.992 exames citopatológicos, no período de maio a 

julho de 1999, verificou-se a ocorrênciade candidíase considerando-se variáveis como faixa 

etária, procedência, associação com outros microrganismos e grau de escolaridade das pacientes. 

Os resultados revelam que a ocorrência de Candida spp. foi de 10%, com 478 casos; a faixa 

etária mais acometida foi entre 25 e 34 anos com 204 casos (42,6%); o município onde houve 



maior freqüência foi Salgado com 26 casos (12,6%). Em 323 casos (79,19%) foi possível 

observar a associação de Candida spp. com bacilos de Döederlein, o primeiro grau incompleto 

com 47 casos (41,6%) foi o nível de escolaridade com maior número de casos. 

 

 

 

REPELÊNCIA DE FORMIGA Crematogaster sp EM RELAÇÃO AO TEMPO DE 

EXPOSIÇÃO ÀS SECREÇÕES DOS V E VI ESTERNITOS GASTRAIS DE Polistes 

canadensis canadensis (L.) (VESPIDAE: POLISTINAE)
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Em regiões tropicais e subtropicais, as formigas são importantes predadores de ninhos ativos de 

vespas sociais, em contrapartida, desenvolveram estratégias de defesa de suas colônias. 

Mischocyttarus, Polistes, Belonogaster, uma espécie de Vespa e algumas espécies de Ropalidia e 

Parapolybia constroem ninhos com favo exposto sustentado por um pedúnculo fino. As fêmeas 

adultas, pelo menos nos cinco primeiros gêneros, desempenham um comportamento de esfregar, 

durante alguns segundos, a face ventral do gáster contra a superfície do pedúnculo do ninho, 

untando-o com secreções que repelem formigas. Uma questão fundamentalem relação à produção 

desses repelentes glandulares é se, nos Polistinae de ninhos stelocyttarous gymnodomous, a 

capacidade de repelir formigas é promovida pelas secreções das glândulas gastrais e qual é o 

tempo de eficácia dessas substâncias após sua aplicação no pedúnculo do ninho. Secreções dos V 

e VI esternitos gastrais de 39 fêmeas adultas de Polistes canadensis canadensis ,19 dominantes e 

de 20 subordinadas, originárias de colônias em todas as subfases do ciclo das colônias, foram 

extraídas em laboratório e testadas quanto a sua eficácia em repelir formigas Crematogaster sp. 

Os testes consistiram em expor as formigas às secreções glandulares dos esternitos (V, VI e V + 

VI) de P. c. canadenis. Em cada experimento, as secreções foram testadas, no aparelho Y de 

Turillazzi & Ugoline, com 80 formigas, totalizando 240 observações por vespa. Cada teste teve a 

duração de 20 minutos, durante os quais o par (V) foi alternado a cada 5 minutos, quando o tubo 

capilar base era limpo com papel de filtro para se evitar a provável marcação de trilha química. 

Uma análise de variância indicou um valor significativo do poder de repelência e testes T para 

amostras dependentes indicaram que a eficácia de repelência a formigas Crematogaster das 

secreções glandulares de P. c. canadensis diminui no decorrer dos 20 primeiros minutos de 

exposição. 
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INFLUÊNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL NOS NÍVEIS DE PRESSÃO ARTERIAL 

(P.A) EM PAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA ESCOLA FUNDAMENTAL 
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A prevalência de H.A é elevada em todo o mundo, inclusive em países subdesenvolvidos. No 

Brasil estima-se que cerca de 15 a 20% dos adultos possuem H.A. Níveis tensionais relacionam-

se com a obesidade, raça, idade, sexo, ocupação, tabagismo, etilismo, dislipidemias, 

hereditariedade e dieta. O controle destes fatores reduz os níveis pressóricos. Correlacionar H.A e 

obesidade em pais de estudantes em Aracaju-SE. Aplicação de protocolo de avaliação – 

questionários sobre a P.A e seus fatores de riscos, medida indireta da P.A , IMC ( Índice de 

Massa Corpórea ) - em 107 adultos de ambos sexos com idade de 28 a 63 anos, no período de 

julho a outubro de 2001, na Escola Gonçalo Rollemberg Leite. O percentual de H.A em relação 

ao estado nutricional foi de 64% em indivíduos com sobrepeso ( 42,85% sistodiastólicos; 30,95% 

sistólicos; 26,20% diastólicos ) seguido de 20% para pessoas com IMC normal ( 47,50% 



sistodiastólicos; 30% sistólicos; 22,50% diastólicos ). Indivíduos com sobrepeso têm 

maistendência a desenvolver H.A que os de IMC normal.  

 

Palavras – Chaves: estado nutricional, Hipertensão Arterial (H.A.). 

 

 

 

RELAÇÃO HIPERTENSÃO ARTERIAL X ETNIA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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A hipertensão arterial (H.A.) caracteriza-se pelo aumento das pressões sistólica, diastólicaou 

ambas. A prevalência mundial em crianças e adolescentes varia de 1,2 a 13%; e no Brasil de 6 a 

8%, segundo III Consenso Brasileiro de Hipertensão Arterial. A partir dos 3 anos de idade, a H.A 

não é desprezível,sendo obrigatória a aferição da pressão arterial anualmente. Estabelecer a 

prevalência de H.A. e a etnia em crianças e adolescentes de Aracaju-SE. Aplicação de protocolo 

de avaliação em 198 estudantes do ensino fundamental, de ambos sexos, com faixa etária de 10 à 

17 anos, no período de julho a outubro de 2001, na Escola Estadual Gonçalo Rollemberg Leite. 

Foram avaliadas 66 crianças brancas, 87 mulatos e 45 negras, obtendo percentual de 72,72%, 

55,17%, 77,11% normotensos; 18,18%, 28,73%, 17,77% limítrofes e 9,11%, 16,11%, 11,12% 

hipertensos, respectivamente. Os dados parciais demonstraram que o percentual de crianças e 

adolescentes hipertensos foi mais significativo em mulatos comparados aos brancos e negros.  

 

Palavras – Chave: hipertensão arterial, crianças e adolescentes. 

 

 

 

A FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL DE SERGIPE TENDÊNCIAS E 

EXPERIÊNCIAS DE DOCENTES NO PROCESSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. 

SANTOS, Vera Núbia. (CCSA/UNIT. Curso de Serviço Social. venus_se@uol.com.br) 

Assistente Social, Professora, Mestra em Serviço Social/PUC-SP. 

 

A Faculdade de Serviço Social de Sergipe – tendências e experiências de docentes no processo 

de formação profissional é uma dissertação que teve por objetivo descortinar a percepção de sete 

professoras aposentadas sobre a concepção de formação e a prática profissional subjacente na 

instituição na década de 1970, privilegiando sua inserção como sujeitos desse/nesse processo. 

Para o alcance do objetivo, privilegiou-se o uso das fontes orais no exame das tendências que 

permearam o evolver da Escola e Faculdade de Serviço Social de Sergipe a fim de construir, com 

base nessas fontes, a trajetória da Instituição de Ensino. Para tanto, buscou-se dar o contorno ao 

tema trabalhado tendo como base interpretações sobre a profissão e os limites e possibilidades 

que envolviam sua dinâmica no estado de Sergipe. Não se tratou de um trabalho historiográfico, 

mas sim de um processo de construção/reconstrução de pensamentos e posturas sobre a profissão 

em Sergipe, em determinado momento histórico. Esse movimento permitiu que o texto apontasse, 

nos depoimentos, as perspectivas das entrevistadas sobre sua experiência com a profissão vista no 

presente, porém relacionadas a um passado não muito distante, donde o amparo em autores como 

E. P. Thompson e Walter Benjamin e numa abordagem qualitativa, com análise dos depoimentos 

que foram realizados nos meses de dezembro de 1998 e janeiro de 1999. A concepção de 

formação profissional trabalhada está esposada em Marilda Iamamoto (1999), que a compreende 

relacionada a uma adequação à dinâmica do nosso tempo, de forma que transponha uma visão 

endógena da profissão e leve a um alargamento de horizontes, voltados para a compreensão do 

Serviço Social na relação com a realidade brasileira. Dessa forma, alguns autores da literatura 

especializada na área serviram como fonte de consulta, bem como trabalhos, artigos e 

documentos sobre o Serviço Social em Sergipe nas décadas de 1950 a 1970. Ouvir e perceber as 

posições das docentes quanto às diretrizes que sugeriram as mudanças ocorridas no arcabouço 

teórico-metodológico apreendido até então por essas profissionais tornou-se a grande valia desse 

trabalho. A aproximação do Serviço Social a uma interpretação histórico-teórico-metodológica da 

profissão, com o recurso a uma teoria social crítica, dá-se na década de 1980, mas as bases para 

essa interpretação surgem no Movimento de Reconceituação, que se constituiu 20 anos antes. A 

inserção na profissão em Sergipe ficou por um longo período vinculada à dinâmica do arranjo 

teórico-doutrinário, o que permitiu a sedimentação de grupos com perspectivas de interpretação 
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da profissão de formas diferenciadas, antagônicas. No estudo apresentado, as circunstâncias que 

envolveram a dimensão ideopolítica da profissão evidenciaram que a resistência às mudanças 

operou grande significado nas ações da Faculdade de Serviço Social, seja no corpo docente, seja 

nos profissionais da área, de formas também diversas. A rejeição ao estagiário, a taciturnidade 

nos momentos de discussão sobre determinada demanda em evidência e a celebração do retorno a 

um modelo de profissão voltado à adequação e calcado no modelo tradicional de Serviço Social, 

só para citar a efervescência do momento, foram coroados quando na década de 1970 evoluiu a 

discussão da Instituição enquanto espaço reificador da relação de exploração do sistema 

capitalista, sendo necessário o distanciamento dessa prática. As experiências das profissionais 

entrevistadas serviram para a compreensão desse momento, entendido na expressão dos 

significados apontados na trajetória das docentes, que mudaram a história da profissão e que por 

ela foram transformadas. 
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A hemocultura é um exame realizado sempre que há suspeita clínica de bacteremia significativa 

ou septicemia. A introdução de sistemas automatizados de identificação microbiana no início da 

década de 80 agilizou a identificação de microorganismos representou um importante marco na 

microbiologia. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o perfil microbiano em 

hemoculturas automatizadas de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do 

Hospital Governador João Alves Filho (HGJAF), no período de janeiro de 1998 a abril de 2000, 

pelo Sistema de Monitorização Contínua BACTEC 9050. Das 68 amostras analisadas, houve um 

crescimento bacteriano em 34 amostras (50%). Os resultados revelaram a ocorrência de 

bastonetes Gram-negativos (BGN), 77,7% em 1998 e 75,0% em 1999, sendo Pseudomonas 

aeruginosa o mais freqüente. Os cocos Gram-positivos (CGP) representaram 22,2% em 1998 e 

25,0% em 1999, identificados como Staphylococcus aureus e S.epidermidis. Houve uma inversão 

de resultado no ano 2000, quando a maior freqüência foi de CGP, representando 55,5% das 12 

amostras analisadas. Relacionando-se os isolados bacterianos com o diagnóstico de cada 

paciente, observou-se que a bacteremia por BGN foi mais freqüente em pacientes com 

politraumatismo e diabetes mellitus; já os CGP foram igualmente freqüentes em acidente cárdio-

vascular e politraumatismo. De forma geral, tanto CGP como BGN contribuíram de forma 

significativa para a positividade em hemoculturas, não sendo possível detectar possíveis surtos de 

infecção hospitalar.  

 

 

 

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DAS ONICOMICOSES DIAGNOSTICADAS NO 
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Onicomicoses são infecções comuns da lâmina ungueal causadas por fungos dos gêneros 

Trichophyton spp., Epidermophyton sp. e Candida spp., que representa 30% de todas as infecções 

fúngicas superficiais. Dentre as onicomicoses, a mais comum é a subungueal distal, ocorrendo 

uma predileção pelas unhas dos pés, seguida pela candidíase nas unhas das mãos. Foi realizado 

um estudo retrospectivo a partir do material clínico das lesões ungueais de pacientes 

diagnosticados no setor de Micologia do Laboratório de Referência do Estado “Instituto Parreiras 

Hortas”, em Aracaju-SE-Brasil, de janeiro a dezembro 1999. Os resultados demonstraramque dos 

284pacientes com onicomicoses, houve maior ocorrência (28,8%) na faixa etária entre 40 e 

49anos,sendo que o sexofemininoapresentou maior número de casos (71,5%). Relacionando-se a 

profissão com o tropismo, foi possível observar que os professores, seguidos das secretárias do 

lar foram os maisacometidos nas unhas dos pés; nas unhas das mãos, o maior número de casos 



deu-se também entre os professores, vindo a seguir os estudantes; o 

agenteetiológicopredominantefoiCandidaspp. com 93(32,7%) casos. 
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Candidíase vaginal é a denominação dada ao processo inflamatório ou infeccioso que acomete a 

vagina, causado por leveduras do gênero Candida. Com alta incidência, ocupa o segundo lugar 

entre as vaginites, precedida apenas pela vaginose bacteriana; 75% das mulheres adultas, são 

acometidas, sendo que destas 40% a 50% sofrem recidivas. A Candida albicans é o agente 

etiológico mais frequentemente incriminado nas vulvovaginites fúngicas. Possui caráter 

dimórfico e sua patogenicidade está, quase sempre, ligada a imunidade do hospedeiro. O 

diagnóstico da candidíase é feito baseado em exames laboratoriais que confirmam os sintomas e 

sinais clínicos. A partir dos dados coletados no Centro de Referência da Mulher “Leonor Barreto 

Franco” em Sergipe, onde foram analisados 4.992 exames citopatológicos, no período de maio a 

julho de 1999, verificou-se a ocorrênciade candidíase considerando-se variáveis como faixa 

etária, procedência, associação com outros microrganismos e grau de escolaridade das pacientes. 

Os resultados revelam que a ocorrência de Candida spp. foi de 10%, com 478 casos; a faixa 

etária mais acometida foi entre 25 e 34 anos com 204 casos (42,6%); o município onde houve 

maior freqüência foi Salgado com 26 casos (12,6%). Em 323 casos (79,19%) foi possível 

observar a associação de Candida spp. com bacilos de Döederlein, o primeiro grau incompleto 

com 47 casos (41,6%) foi o nível de escolaridade com maior número de casos. 

 

 

 

PRIVATIZAÇÃO E MUDANÇA DE CULTURA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO NA 
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1 Professora de Estágio, CCSA, UNIT (dissertação de mestrado - UFPB). 

 

As profundas transformações no mundo do trabalho, na atualidade, postas em curso pelo 

movimento da globalização da economia, possibilitaram perceber que elas apontam para uma 

nova Cultura Organizacional e, por conseguinte, exigem nova forma de gestão empresarial que 

apresenta, de forma geral, características como a busca do aprendizado contínuo; modificação do 

seu comportamento em função de novos caminhos e novas visões da realidade; redefinição de sua 

cultura e as obrigações entre elas e seus empregados; comportamento ético; responsabilidade 

social e ambiental. Analisar as mudanças ocorridas na Cultura Organizacional da Empresa 

Energética de Sergipe -ENERGIPE durante o processo de privatização. Tratou-se de um estudo 

exploratório, com abordagem metodológica a partir da perspectiva qualitativa e quantitativa. A 

pesquisa de campo constituiu-se de 25 entrevistas em profundidade com os diferentes níveis 

hierárquicos da área administrativa da ENERGIPE, localizada na cidade de Aracaju/SE. Os dados 

qualitativos foram submetidos à técnica de análise de conteúdo e interpretados à luz de um 

modelo conceitual, enquanto que os dados quantitativos receberam tratamento de análise de 

freqüência. Através de pesquisa em dados secundários como livros, jornais, trabalhos acadêmicos 

e revistas, foram apreendidas algumas características, bem como aspectos reveladores da cultura 

corporativa. Os resultados indicaram que a cultura corporativa é complexa e de profundas raízes, 

que o processo de mudança gera conflitos entre novos e velhos comportamentos da mesma forma 

que produz expectativas. Constatamos ainda, que a privatização ajudou a empresaliberar seu 

potencial que estava bloqueado devido à interferência governamental. Os funcionários estão 

começando a apreender e adotar novas maneiras de fazer as coisas. Ficou claro que o processo de 

mudança é lento e está apenas começando. Comprovamos ainda que o sucesso do processo de 

privatização foi influenciado pela forma de gerenciar dos novos dirigentes, e que os elementos 

culturais foram cruciais para o sucesso empresarial conquistado após a privatização. No entanto o 

processo de comunicação não acompanhou esse nível de sucesso, requerendo ser melhorado. 

Portanto, uma visão mais ampla dos elementos culturais constitui uma condição especial para 

sustentar o crescimento futuro em um ambiente empresarial mais competitivo. A privatização, 
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como estimulo à mudança organizacional, envolve numerosas decisões complexas, em nível 

estratégico (nova missão e estrutura organizacional) e em nível operacional (modificação da 

política de recursos humanos). A antecipação dessas exigências e o planejamento de cada estágio 

são, talvez, a chave para um suave e bem-sucedido processo de mudança e a conseqüente 

constituição de uma cultura organizacional que estimule o atingimento de objetivos e da missão 

da empresa. 

 

 

 

MEMÓRIAS DE UMA ESCOLA: DEPOIMENTOS SOBRE A ESCOLA DE SERVIÇO 

SOCIAL DE SERGIPE NAS DÉCADAS 1950/1960. SANTOS, Vera Núbia. (CCSA/UNIT. 

Curso de Serviço Social. venus_se@uol.com.br) Assistente Social, Professora, Mestra em 

Serviço Social/PUC-SP 

 

 

 

A Escola de Serviço Social de Sergipe é instalada em 1954. Até meados da década de 1990 não 

houve estudos sistemáticos no intuito de compreender a dinâmica de seu surgimento e as 

modificações por que passou em quase 50 anos. O Trabalho intitulado Memórias de uma escola: 

depoimentos sobre a Escola de Serviço Social de Sergipe nas décadas 1950/1960, resultante da 

dissertação de mestrado “A Faculdade de Serviço Social de Sergipe: tendências e experiências de 

docentes no processo de formação profissional”, apresentada à PUC/SP, traz no seu bojo algumas 

considerações sobre essa instituição, tomando por base os depoimentos de seis professoras que 

vivenciaram esse período na condição de alunas e professoras, com o objetivo de reconstruir, 

pelos depoimentos, as concepções de profissão e formas de inserção na área em Sergipe. Os 

aspectos relativos à estrutura do curso, às condições objetivas de atividade profissional e às 

questões da formação profissional são elementos presentes nas verbalizações das entrevistadas, 

que nos levam a perceber a dinâmica do Serviço Social em Sergipe nas décadas em elenco. Para 

o trabalho, dois eixos são focalizados: concepção e formas de inserção e as tendências 

orientadoras da formação profissional. Embora centrado nos depoimentos, perpassam pelo 

trabalho considerações e análises sobre a profissão, tendo por base a produção teórica na área. 

Assim sendo, é considerado o dito, mas também o não dito, com vistas à apresentação de mais 

um caminho que leve à compreensão da história do Serviço Social no país. 

 

 

 

AVALIAÇÃO DO ESTIRAMENTO SUSTENTADO NA BRADICINESIA, TREMOR DE 
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A doença de Parkinson (DP) é marcada pelos sinais clínicos de tremor de repouso, bradicinesia, 

rigidez muscular e instabilidade postural. Tremor de repouso é o sinal mais precoce; manifesta-se 

nas extremidades distais dos membros e nos casos mais graves distribui-se por vários 

seguimentos do corpo. Bradicinesia é a dificuldade em iniciar, manter e executar com rapidez as 

atividades motoras usuais. Rigidez muscular é difusa, ocorre aumento do tônus nos músculos 

agonistas e antagonistas, sendo o sinal mais incapacitante na DP. Foram tratados no Centro de 

Saúde da Unit indivíduos de ambos sexoscom idade de 50 a 70 anos, e diagnóstico clínico de DP. 

Os pacientes submeteram-se à avaliação pela Escala de Fahn (rigidez, bradicinesia, tremor de 

repouso e estabilidade postural) que estabelece o nível de capacidade funcional na DP. Após 

aplicação do estiramento sustentado observou-se melhoria dos sinais clínicos na DP, a partir da 

diminuição de seus níveis. Evoluiram na rigidez muscular – nível 3 (rigidez marcante) para nível 

1 (pequena rigidez); bradicinesia – nível 2 (pobreza de movimentos) para nível 1 (lentidão 

mínima); estabilidade postural – nível 2 (ausência de resposta postural) para nível 0 (normal); e 

tremor de repouso – nível 3 (amplitude moderada) para nível 2 (persistente, mas de pouca 

amplitude). A aplicação do protocolo fisioterapêutico adotado promove melhora nas atividades 

funcionais em pacientes com DP. 

 

Palavras – Chaves: doença de Parkinson, estiramento sustentado. 
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ANÁLISE DO DESEMPENHO FUNCIONAL NA DOENÇA DE PARKINSON ATRAVÉS 

DO ALONGAMENTO MANTIDO ASSOCIADO AOS PADRÕES DE MOVIMENTOS 
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A doença de Parkinson (DP) afeta mais de um milhão de pessoas na América do Norte, com 

predomínio para o sexo masculino e a raça branca. A rigidez muscular na DP é devido à 

hiperatividade dos neurônios córtico-espinhais que afeta a musculatura estriada, portanto esta 

patologianão pode ser tratada por técnicas que provoquem respostas facilitatórias no mecanismo 

neuromuscular . O alongamento mantido promove resposta inibidora na excitabilidade 

fusomotora. Avaliar o efeito inibidor do alongamento mantido associado aos padrões de 

movimentos kabatianos. Foram tratados no Centro de Saúde da Unit, durante os meses de abril a 

outubro de 2001, indivíduos de ambos os sexos com idade de 50 a 70 anos e diagnóstico clínico 

de DP, sendo avaliados pelas escalas de estadiamento na DP de HOEHN eYAHR e escalas de 

AVD´s (atividades diárias) de SCHWAB e ENGLAND. Melhoria nas AVD’s utilizando como 

parâmetro a independência funcional, alcançando evolução do nível de 60% (alguma 

independência) para o nível de 80% (completamente independente) nas escalas de SCHWAB e 

ENGLAND; e nas escalas deHOEHN eYAHR evoluiram do nível 3 (envolvimento bilateral com 

instabilidade postural moderada) para o nível 1,5 (envolvimento unilateral com leve instabilidade 

postural). O efeito inibidor do alongamento mantido associado aos padrões de movimentos 

kabatianos foi capaz de melhorar o desempenho funcional em pacientes com DP. 
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Adermatofitoseéuma patologia evidenciada na epiderme, pêlos e unhas, geralmente de caráter 

descamativo e pruriginoso, causada por fungos dermatófitos dos gêneros Trichophyton, 

Microsporum e Epidermophyton. Trata-se de um problema dermatológico enfrentado pelo 

mundo, sendo que no Brasil é a terceira afecção mais comum em crianças e a segunda em 

adultos. Com o objetivo de avaliara ocorrência de dermatófitos em pacientes atendidos no 

Laboratório de Micologiado Instituto Parreiras Horta-LACEN-Aracaju, foi feito um estudo 

retrospectivo a partir de amostras coletadas de janeiro a dezembro de 1998. Dos 688 pacientes 

analisados por exame direto e cultura do material 129 (18,7%) foram positivos para 

dermatofitoses, sendo 69 (53,5%) do sexo feminino. O agente etiológicopredominante foio 

Trichophyton mentagrophytes,com55casos(42,6%) e aforma clínica, a tinea corporis. Dezembro 

foi o mês de maiorocorrência, com 24 casos (18,6%), e a faixaetáriamaisacometida foientre 1-

10anos.Aorelacionar-se tropismocomagenteetiológico e com a atividade ocupacional dos 

pacientes, verificou-se maior número de casos de tinea capitis por Trichophyton 

mentagrophytesem estudantes.  
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A Internet é um meio de divulgação de informações que está sendo muito utilizado nos dias 

atuais. A cada dia cresce o número de usuários conectados, bem como empresas fazendo suas 
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propagandas em homepages. A rede mundial de computadores – Internet é vista hoje como uma 

forte ferramenta de marketing, possibilitando que a informação chegue a qualquer usuário, 

independente da sua localização, com rapidez e segurança. Considerando as vantagens da Internet 

e as potencialidades do Estado de Sergipe é que foi despertada a necessidade de criar um site com 

informações turísticas, dando ênfase a sua Capital – Aracaju. Várias cidades do mundo já 

possuem sites com informações para os seus moradores e sobretudo para pessoas que desejam 

conhecer melhor aquela localidade. Desenvolver um site para a Internet, contendo informações 

turísticas sobre Estado de Sergipe, tais como pontos turísticos, serviços, artesanato, eventos, a fim 

de divulgá-lo para o público em geral. Composto por um grande número de informações (fotos, 

mapas e textos), se constituirá numa ferramenta de grande utilidade para a divulgação das 

potencialidades, contribuindo para a crescente indústria do turismo. Nos últimos anos tem-se 

verificado a introdução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do turismo no 

Nordeste brasileiro, e Sergipe ainda carece de instrumentos que contribuam para promoção do 

Estado, nacional ou internacionalmente. Levantamento dos sitessobre Sergipe, além de sites de 

outros Estados e cidades, com o objetivo de conhecer o que já existia na Internet sobre Sergipe, 

além de verificar o que os outros estados estavam colocando à disposição em seus sites. Visitas a 

órgãos ligados a Turismo para obtenção de informações. Estudo das ferramentas que serão 

utilizadas na implementação do site – HTML, FrontPage,Adobe PhotoShop e AUTOCAD. 

Implementação do site que será composto por fotos, plantas da cidade e textos. Site para o Estado 

de Sergipe, com grande volume de informações sobre as atividades turísticas das suas cidades, 

mantendo assim, a comunidade informada; site onde as informações podem ser obtidas com 

facilidade e rapidez. Por ser disponibilizado em um meio de comunicação de fácil acesso e longo 

alcance, o site servirá de referência para todos que desejem visitar e conhecer melhor o nosso 

Estado. 

 

Palavras-chave: Internet, Sergipe, HTML, AUTOCAD 
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A Internet, por ser a Rede Mundial de Computadores, está em constante desenvolvimento e 

aprimoramento; o poder de informação é muito vasto, para tal vêm sendo desenvolvidas várias 

tecnologias, dentre as quais pode-se citar a Realidade Virtual. Com base nesta tecnologia, o 

projeto Visita Virtual – Universidade Tiradentes ingressará com tecnologia nesse campo moderno 

da computação. Construir um site para apresentar a estrutura física dos campi da Unit, em 

especial construir em VRML – Virtual Reality Modeling Language – o prédio da Reitoria, onde o 

usuário terá acesso aos ambientes, conhecendo sua aparência e características, tendo uma noção 

exata do mesmo. Estão sendo utilizados livros, artigos, sites da Internet, como fontes 

indispensáveis para o desenvolvimento do projeto. O material impresso ainda é muito escasso 

sobre o VRML; quanto aos sites, são grandes fontes de conhecimento, por estarem em constante 

atualização. A Ferramenta de suporte é um Editor de Textos, juntamente com o plug-in VRML – 

software que lê o código fonte do programa e interpreta os comandos, gerando o resultado, que 

consiste no produto final – o ambiente gráfico em 3D. O conhecimento adquirido sobre a 

Linguagem VRML é vasto, embora a pesquisa sobre a mesma seja constante. Quanto à 

construção dos “mundos” (cenas gráficas construídas em VRML) encontra-se em contínuo 

desenvolvimento; paulatinamente são adquiridas técnicas para a edificação do ambiente gráfico, 

o que vem otimizando o processo, para que as páginas não fiquem tão difíceis de serem 

visualizadas no browser (programa responsável por apresentar páginas da Internet). A linguagem 

VRML tem sido o suporte principal e indispensável para o andamento do projeto, por ser a 

ferramenta que está sendo mais difundida pela comunidade da Internet, constituir um padrão e 

deter uma fácil manipulação. É salutar a criação desse site para a Instituição como uma forma de 

dinamizar a informação sobre a Unit de forma interativa e bastante simples. 

Bibliografia: 

JAMSA, Kris, SCHMAUDER, Phil, YEE, Nelson. VRML: Biblioteca do Programador. 1ª 

Edição. Tradução: Woodward, Ana B. Local: São Paulo: Makron Books, 1999. 545 p. 
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AMPLITUDE DOS MOVIMENTOS (ADM) CERVICAL E LOMBAR EM PACIENTES 

COM GONARTROSE E HÉRNIA LOMBAR E CERVICAL. SILVEIRA, Elânia Conceição 

da; NASCIMENTO, Laysia Dantas; SANTOS, Nara Cinthialins Moura; BRASILEIRO, Olga 

Suely Moreira; FRANCO, Carlúcia Ithamar Fernandes; CARMO, Jussara Márcia do. (Curso de 

Fisioterapia. CCBS/ UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT/SE) 

 

A dor, fraqueza muscular e limitação articular são achados comuns em pacientes com gonartrose 

e herniações na coluna vertebral (Kisney e Colby, 1998). Este trabalho visa demonstrar as 

limitações da ADM em paciente com alterações osteomusculares. Foram feitas medidas 

goniométricas em 20 pacientes, idade entre 45 e 60 anos, com diagnóstico de gonartrose e hérnia 

lombar e/ou cervical. A avaliação goniométrica foi aplicada para flexão, extensão, flexão lateral e 

rotação dos segmentos cervical e lombar. Os resultados obtidos demonstraram amplitude no 

segmento cervical e lombar paraflexão de 40,5±12°. (65°) / 92,5±0,5°.(95°), extensão de 

25,7±7°.(50°) / 20±8°.(35°.); flexão lateral de 31,5±5,5°.(40°.) / 25,5±7,5°.(40°.) e rotação de 

33,5±15°.(55°.) / 20,5±8°.(35°.), respectivamente nos casos de gonartrose, enquanto que nos 

casos de hérnias a amplitude no segmento cervical e lombar para a flexão foi de 32,5±10°.(65°) / 

74,5±3°. (95°.), extensão de 32,5±17°.(50°) / 23,7±12°(35°.); flexão lateral de 32,2±12°.(40°.) / 

23,5±10.(40°.) e rotação de 32,5±7°.(55°.) / 26,6±9°.(35°.), respectivamente. As limitações dos 

movimentos articulares na lombalgia e lombociatalgia são mais acentuadas no sexo masculino do 

que no feminino, exceto para flexão cervical e extensão e flexão lateral a nível lombar. 

 

Palavra-Chave: Degeneração, limitação articular. 

 

 

 

GONIOMETRIA CERVICAL E LOMBAR EM PACIENTES COM LOMBALGIA E 
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Fisioterapia. CCBS/ UNIVERSIDADE TIRADENTES – UNIT/SE) 

 

A lombalgia e lombociatalgia crônica tem causa orgânica definida (hérnia discal, tumores, 

alterações posturais) e componente emocional e social (Seda e Seda, 1998; Knoplich, 1993). Este 

trabalho visa demonstrar as limitações da amplitude dos movimentos em paciente com lombalgia 

e lombociatalgia. Foram utilizadas medidas goniométricas em 30 pacientes, idade entre 50 e 60 

anos, diagnóstico clínico-radiológico de lombalgia ou lombociatalgia. A avaliação goniométrica 

(Marques, 1997) foi aplicada para flexão, extensão, flexão lateral e rotação dos segmentos 

cervical e lombar. Os resultados obtidos demonstraram amplitude no segmento cervical e lombar 

para a flexão de 47,5±3°.(65°) / 93±2°.(95°), extensão de 30±1°.(50°) / 24±8°.(35°.); flexão 

lateral de 22,5±10°.(40°.) / 17,5±3,5°.(40°.) e rotação de 37,5±10°.(55°.) / 24±8°.(35°.), 

respectivamente no sexo masculino. Entre as pacientes do sexo feminino a amplitude no 

segmento cervical e lombar para a flexão foi de 42,6±604°.(65°) / 93±2°.(95°.), extensão de 

2,6±4°.(50°) / 21,6±3°(35°.); flexão lateral de 36,6±6°.(40°.) / 22,3±2,5°.(40°) e rotação de 

40±5°.(55°.) / 29,6,6±5°.(35°.), respectivamente. As limitações dos movimentos articulares na 

lombalgia e lombociatalgia são mais acentuadas no sexo masculino de que no feminino, exceto 

para flexão e extensão cervical e flexão lateral a nível lombar. 
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O trabalho que ora apresentamos constitui-se na elaboração do mapeamento das produções 

teóricas mediante os trabalhos de conclusão de curso do Serviço Social da Universidade 

Tiradentes no período de 1992 a 2001, cujo pressuposto consiste em uma associação dos temas às 

demandas locais. Organizar os trabalhos de conclusão de curso de acordo com a área temática; 

observar a relevância dos conteúdos para o curso de Serviço Social; investigar a relação entre a 



produção teórica dos TCC´s e a realidade de Aracaju; identificar as linhas teóricas que orientaram 

os TCC´s; investigar em que medida a formação profissional contempla a discussão 

contemporânea das diretrizes curriculares, considerando a articulação entre as dimensões 

investigativa e interventiva. Pesquisa documental; universo/amostra: TCC´s de 1992 a 2001 e 

análise de dados quantitativos e qualitativos. 

Resultados preliminares 282 TCC´s identificados; ênfase na área temática Prática Profissional; 

verificação em alguns trabalhos pouca ou nenhuma relevância para o curso de Serviço Social e 21 

temas não identificados. Discussão e Conclusões preliminares Considerando o debate atual sobre 

a produção de conhecimento das Unidades de Ensino e, particularmente, no âmbito do Serviço 

Social, a centralidade da dimensão investigativa na formação profissional do Assistente Social 

veio reconstruir um hiato no tocante a prática de pesquisa.Nas Diretrizes Curriculares, a lógica 

consiste em formar profissionais capazes de expressar competência teórico-metodológica, ética e 

técnico-política. O trabalho oportuniza aos discentes a prática de pesquisa, contribuindo para o 

seu interesse científico epossibilita o conhecimento da realidade local, permitindo fornecer 

subsídios à relação Universidade-Comunidade, a fim de atender ao eixo ensino -pesquisa-

extensão, mediante o mapeamento das produções teóricas dos TCC´s.Observamos que os 

Trabalhos de conclusão de Curso do Serviço Social remetem ao espaço de pesquisa dos discentes, 

que procuram construir mediações entre os fundamentos teóricos-metodológicos do seu curso e a 

realidade local de Aracaju, o que possibilita um investimento na prática de extensão da 

Universidade, destacando o potencial interventivo desta profissão. 

 


